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ръководители
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Екипът оценява приноса на колегите, извършили вътрешната рецензия на този доклад:
Есперанца Лазагабастер (ресорен ръководител, Глобална практика за иновации, технологии и
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Резюме
Настоящият доклад е ключов продукт за представяне към поддейност (1.i) „Доклад с
препоръки в областта на управлението на Националния съвет по иновации“, определен
съгласно Споразумението за КУЗ между Световната банка и Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма от 26 юли 2012 г. Докладът представя
предложения за реформи, целящи въвеждането на ефективни механизми за управление и
координация, за подкрепа на националната иновационна екосистема и интелигентната
специализация. Той представлява балансиран подход спрямо предложението, формулирано
първоначално в доклада на Световната банка, озаглавен „Принос към Стратегията за
интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите на България
(Доклад „СИС”) от м. Февруари 2013 г. Препоръките в този доклад съответстват на новата
ориентация на политиките, целяща повече надграждане върху и укрепване на компетенциите
на съществуващите публични институции, отколкото създаване на нови, както беше
предложено първоначално.
Интелигентната специализация се е доказала като ефективна стратегия за
постигане на растеж, основан на иновациите и за преминаване към икономика,
базирана на знанието. Стратегията изисква сериозна отдаденост от страна на държавата за
(а) поставяне на изследванията, иновациите и създаването на развит човешки капитал на
приоритетно място в своята програма за развитие; и (б) въвеждане на силни проиновационни
политики и ефективни управленски институции за подкрепа на решения, основани на
доказателства, за надзор и оценка на представянето на участниците от публичния и частния
сектор и за наблюдение на напредъка спрямо заложените репери. Показателите за
резултатност биха могли например да включват привличането на повече преки чуждестранни
инвестиции (ПЧИ) в развити индустрии, увеличаване на дела на високотехнологичния износ
на страната, установяване на по-задълбочени връзки между местни и чуждестранни фирми
или увеличаване на работната сила с развити умения.
Понастоящем Националната иновационна система (НИС) на България се характеризира
с липса на съгласуваност между иновационните политики и научните изследвания,
както и между образователната система и търсенето на висококвалифицирана
работна ръка. Също така, системата в момента е насочена по-скоро към краткосрочни цели,
отколкото към развитие на силни институции и система за управление, необходими за
постигането на ефективна иновационна система. Наблюдават се и слабости по отношение на
капацитета по изпълнението.
Този доклад предлага редица реформи на съществуващи институции, които биха могли
съществено да укрепят иновационната система на България, както беше посочено в
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доклада за СИС.1 Сред тях са: (а) укрепване на хоризонталната координация чрез разгръщане
на ролята на Съвета за развитие (СР) като основен координиращ орган на политиките в
областта на науката, технологиите, иновациите и развития човешки капитал; (б)
преобразуване на Националния съвет по иновации (НСИ) в стратегически консултативен орган
за МИЕ; (в) преобразуване и разгръщане на отговорностите на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към МИЕ в самостоятелна
Агенция за бизнес развитие и иновации (АБРИ); (г) създаване на съгласувателна платформа за
хоризонтална координация между ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Наука и
образование“; (д) използване на договори за управление, базирани на постигане на резултати,
за подобряване на представянето и продуктите от публичните политики; (е) институционална
координация при прилагането на плановете за действие по Технологичната пътна карта.

1

Доклад на Световната банка в рамките на Програмата за консултантски услуги срещу заплащане в областта на иновациите,
„Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите на България
(Доклад „СИС”), август 2013 г. За обсъждане на управлението на иновационната система моля вж. Глава 3.
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Предложение за институционално устройство на управлението на системата за иновации

1. Разгръщане на ролята на Съвета за развитие (СР) като основен орган за координация
на политиките
Предлага се СР да изпълнява функциите на стратегически координиращ орган за
политиките в областта на иновациите, изследванията, човешкия капитал, цифровите
и секторните иновации. СР би отговарял за хоризонталната координация на ниво
министерства на политиките и програмите, насочени към подобряване на представянето на
Националната иновационна система, в това число онези, подкрепящи бизнес иновациите и
развитието, изследванията, създаването на развития човешки капитал, достъпа на МСП до
финансиране, развитието на технологична инфраструктура, привличането на иновационни
ПЧИ и подкрепата на износ, базиран на иновации. Съветът би отговарял и за хармонизиране на
програмата за иновации на различните сектори в ресора на МИЕ, Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерство на
земеделието и храните (МЗХ). Предлага се определянето на Главен секретар в рамките на
техническия секретариат към Министерския съвет (МС), който да отговаря за координиране
на стратегиите за бизнес иновации, развитие на клъстери, създаване на човешки капитал и
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приложни изследвания. Главният секретар, който би се назначавал от министър-председателя,
би имал изключителна отговорност за подкрепа на СР при изпълнението на задълженията на
последния по отношение на Стратегията за интелигентна специализация.
2. Преобразуване на Националния съвет по иновации (НСИ) в стратегически
консултативен орган за прилагането на стратегията за интелигента специализация в
областта на научните изследвания и иновациите (СИС)
НСИ като стратегически консултативен орган за МИЕ. Предлага се НСИ да играе ролята
на стратегически орган, съветващ МИЕ, който предоставя насоки по отношение на политиките
за СИС, напредъка по нейното прилагане и нови предизвикателства, които биха могли да
възникват или да бъдат определени в хода на наблюдението и оценката. Сред другите важни
роли на НСИ би било улесняването на създаване на обща стратегическа визия посредством
процес на създаване на консенсус за повишаване на информираността относно дългосрочните
ползи от изследванията и иновациите.
Създаване на изпълнителен секретариат за НСИ. НИС ще определя и анализира
дългосрочни въпроси и тенденции в области, касаещи развитието на НИС и секторните
иновационни стратегии. За целта се предлага НСИ да разполага с малък и
високопрофесионален секретариат, който да осъществява надзора на наемането на
консултанти, които да извършват потенциалните проучвания и да разпространява
констатациите от тях.
Преструктуриране на НСИ. Предлага се съставът от 19 души на НСИ да бъде намален до 12, за
постигането на по-малък и по-независим съвет, като членовете са експерти в съответните
области и не представляват конкретни корпоративни или политически интереси.
3. Създаване на съгласувателна платформа за дейности, покрити от ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ и ОП „Наука и образование“. Съответните дирекции в МИЕ и МОН,
отговарящи за ОП, следва да изградят координационна платформа за улесняване на
съгласието по обхвата на програмите, за избягване на пропуски или дублиране на дейности.
4. Преустройство на ИАНМСП в самостоятелна Агенция за бизнес развитие и иновации
(АБРИ)
Преустройство на съществуващата Изпълнителна агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия в АБРИ и разгръщане на нейните отговорности в областта на
бизнес иновациите. Съветът на АБРИ следва да се състои от експерти по иновациите,
назначени от министъра на икономиката и енергетиката. АБРИ ще се учреди на междинно
ниво, между министерствата, отговарящи за определянето на политиките, и бенефициентите
на политиките за иновации и МСП. Агенцията би отговаряла за подробно разработване на
програмите, чието изпълнение подлежи на ясни принципи за управление.
Създаване на свързващи междуведомствени съвети за АБРИ и Националния фонд
„Научни изследвания“ (НФНИ), улесняващи координацията при изготвянето и
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изпълнението на програмите. В България основни бизнес иновационни програми се
изготвят и изпълняват от МИЕ, докато програмите за изследвания се изработват от
Министерството на образованието и науката (МОН) и се изпълняват от НФНИ. С цел
насърчаване на съгласуваност между инструментите, подкрепящи иновациите и
изследванията, се предлага двете звена по изпълнението да имат свързващи
междуведомствени съвети, т.е. за съгласуване и обмяна на общи директори, които отговарят за
надзора на последователното разработване на инструменти в различните институции и
сектори. Предлага се министърът на икономиката и енергетиката да председателства съвета
към АБРИ, а министърът на образованието и науката – съвета към НФНИ. Общите директори
следва да включват длъжностни лица, пряко отговорни за програмите на съответните
министерства.
Изграждане на капацитет за АБРИ. За да се подготви АБРИ за функциониране като
самостоятелен орган, отговорен за изпълнението на дейности по иновации и бизнес развитие,
се препоръчва предприемането на мерки за изграждане на капацитет възможно най-скоро.
Тези мерки биха могли да включват: (а) изграждане на капацитет за планирането,
разработването и прилагането на иновационни програми, стратегии, операции и процедури;
(в) развиване на партньорски съглашения с подходящи международни организации; (в)
изграждане на оперативни възможности в областта на управлението на проекти, свързани с
изискванията за финансиране по европейски програми; (г) обучение на персонал; и (д)
подкрепа на развитието на оперативната инфраструктура на агенцията, в това число ИКТ и
финансовото управление.
5. Въвеждане на Договори за резултати (ДР) и Договори за управление, базирани на
резултати, за иновационни и технологични институции
Няколко вида договори, базирани на резултати, ще бъдат инкорпорирани в
иновационната система на публичния сектор за подобряване на резултатността и
продуктите от публичните политики: (а) договори за управление, базирани на резултати,
между МИЕ и АБРИ, свързани с изграждането на капацитет на АБРИ; (б) договори за прилагане
на програми между съответните министерства и изпълнителни органи за прилагането на
конкретни програми; (в) договори за резултати за създаване на капацитет и институционално
финансиране между НФНИ и университети; (г) ДР между АБРИ, НФНИ и Българската академия
на науките с конкретни технологични институти; (д) ДР между АБРИ и нови обекти като
например София Тех Парк, бъдещи регионални технологични паркове или лаборатории за
тестване на концепции (на англ. Fab Labs); Инкубатори, базирани на иновации (ИБИ), бюра за
трансфер на технологии (БТТ) или мрежи от „покровители“ (бизнес ангели, на англ. „business
angels“) за финансова подкрепа и създаване на капацитет.

6. Стартиране на Технологични пътни карти (ТПК)
Технологичните пътни карти като рамка за улесняване на планирането и
координацията в областта на развитието на науката и технологиите на ниво
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индустрия. ТПК предоставя необходимата информация за съгласуване на политиките,
засягащи бизнес иновациите на ниво индустрия. Целта на изготвянето на ТПК е да се
определят пропуските и потенциалните инициативи, подкрепяни от правителството, за
премахване на пречките пред растежа, за да може съответният сектор или индустрия да
превключи на по-усъвършенствано и динамично трасе за развитие. ТПК би могла ефективно
да подкрепя развитието на индустрии и клъстери в България, както това се е случвало в много
други държави на различни етапи от развитието. Прилагането на политики и мерки, основани
на рамка на ТПК, би повишило конкурентоспособността на индустрията чрез технологична
модернизация и би засилило международната конкурентоспособност чрез развитието на
консорциуми за НИРД и технологии.
Изпълнението на ТПК би изисквало координация между Министерството на
икономиката и енергетиката, Националния съвет по иновации и Съвета за развитие. В
краткосрочен план ще се разгърнат пет пилотни програми за ТПК за пет сектора, изследвани в
Доклада за СИС2 (ИКТ, културна и творческа индустрия, хранително-вкусова промишленост,
машиностроене и мехатроника и фармацевтична индустрия). Договарянето на съответните
планове за действие за ТПК и тяхното изпълнение би изисквало значителна степен на
хоризонтална координация сред различните министерства и други ведомства, като ролята на
МИЕ, НСИ и СР и АБРИ би била ключова в стратегическо отношение (вж. фигурата по-долу).
МИЕ би отговаряло за цялостната насока на процеса на ТПК, докато АБРИ би отговаряла за
изпълнението на ТПК. НСИ би изпълнявал функцията на консултативен съвет за общия процес
по ТПК. След изготвянето на ТПК, МИЕ, при съветване с НСИ, ще предложи план за действие
(ПД) за всеки сектор/индустрия по линия на съветническите си функции. В последствие МИЕ
ще представи съответните ПД на СР за окончателно приемане, заедно с информация относно
това кои министерства и ведомства ще участват в прилагането на всеки отделен план. В
рамките на три години след това се препоръчва пристъпването към втора фаза на ТПК, за
допълнителни пет сектора/индустрии. В рамките на пет години се препоръчва трета фаза за
ТПК, за още десет промишлености/клъстера, като в този случай се прилага подходът „отдолунагоре“ по отношение на изготвянето на ТПК.

2

Пак там.
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Институционален план за прилагане на ТПК в България

7. График на ключови дейности за създаване на компетенции на НСИ, СР, АБРИ, както и
по отношение на процеса на ТПК, в кратко-, средно- и дългосрочен план.
Краткосрочен план (2014 г.)

НСИ

- Официално приемане на новите
компетенции и функции на НСИ
- Назначаване на Изпълнителен
секретариат на НСИ
Основни задачи на НСИ
- Изграждане на консенсус по ОПИК и
СИС
- Съветнически функции по ТПК

Средносрочен план (2015-2017 г.)

Дългосрочен план (20182020 г.)

- Предоставя
редовно
становища
по
разпределението на бюджета, свързан с
НТИ, политиката в областта на човешкия
капитал и програмите за клъстери
- Дава становища по плановете за действие
за ТПК, предложени от МИЕ
- Съветнически функции по дейности по
ОПИК, на базата на резултати от НО,
предоставени от МИЕ
- Срещи с регионални структури и МИЕ за
учредяване
на
Комисии
за
конкурентоспособност и иновации към
регионалните съвети

- Съветнически функции във
връзка с изготвянето на
оценки на въздействието за
програми по ОПИК
- Дава становища по
цялостната оценка на бизнес
иновациите в България и
въздействието на ОПИК
- Участва в цялостното
оценяване на СИС, с цел
предоставяне на
информация за
актуализирането на
Иновационната стратегия до
2030 г.
- Изготвя технически задания
за ключови изследвания с
цел
предоставяне
на
информация
за
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актуализирането
на
Иновационната стратегия до
2030 г.

СР

- СР става основен координиращ орган - Одобрява секторните планове за действие
за публичната иновационна система
по ТПК, представени от МИЕ
- Одобрява нови договори с изпълнителни
Управителният орган на СР:
органи за прилагането на програмите за
- Назначава Главен секретар,
НТИ в рамките на различни ОП
отговарящ за Стратегията за
- Одобрява предложения за бюджетни
интелигентна специализация (СИС)
приоритети в секторите за НТИ в ресорите
- Одобрява договори с изпълнителни
на различни министерства
органи за прилагането на програмите - Осъществява надзор на изпълнението на
за НТИ
ОП и плановете за действие по ТПК
- Одобрява бюджетни приоритети в
секторите за НТИ в ресорите на
различни министерства за 2015 г.
- Одобрява и гарантира
последователност сред различните
ведомства с помощта на договори за
управление, базирани на резултати,
между секторни министерства и
изпълнителни ведомства, във връзка
с дейностите на ведомствата по
изграждане на капацитет (в случая на
МИЕ договорът би бил с АБРИ).

- Оценява ефективността на
ОП на базата на оценки на
въздействието, представени
от министерства
- Предлага реформи и
дейности за нова
Иновационна стратегия
- МИЕ представя предложения
за Иновационна стратегия
на България до 2030 г.

МИЕ
(за
АБРИ)

Одобряване на създаването на
Агенцията за бизнес развитие и
иновации (АБРИ), както и:
- Сключване на договор с консултант
за създаване на организацията,
капацитета и функциите на АБРИ
- Изготвяне на нормативни
изменения за създаването на АБРИ
- Назначаване на съвет на АБРИ,
председателстван от министъра на
икономиката и енергетиката
- Изготвяне на договори за всяка
програма по ОПИК със съответния
орган по изпълнението и
представянето им на СР за
одобрение
- Изготвяне и договаряне на
договори за управление, базирани
на резултати, между съвета на
АБРИ и МИЕ

- Редовно извършва оценяване и надзор на
прилагането на ОПИК
- Представя на АБРИ плановете за действие
по ТПК, одобрени от Съвета за развитие
- Договаря оценка на въздействието за
инициативи по ОПИК
- Представя методологии за оценка на
въздействието на НСИ за съвет
- Представя план за оценка на
въздействието пред СР за одобрение
- Дава предложения за изменение на
организацията на програмата в резултат
от НО

- Цялостна оценка на
програмите по ОПИК,
изпълнявани от АБРИ
- Определяне на изменения в
програмата и на нови
инструменти и механизми за
насърчаване на бизнес
иновации

АБРИ

- Назначава ГИД на АБРИ
- Договаря и одобрява договори за
изпълнение на програми между
АБРИ и МИЕ
- Разработва подробно всяка
програма, като това приема форма

- Прилага програми за изграждане на
капацитет
- Изпълнява договора за осъществяване на
програми
- Създава съгласувателна платформа с
други ведомства (НФНИ, Българската

- Подобрява организацията и
изпълнението на
програмата
- Подобрява управленските
практики съобразно
резултатите от оценката на
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ТПК

на договор с МИЕ
- Договаря договори за управление,
базирани на резултати, с МИЕ, в т.ч.
във връзка със създаване на
капацитет

агенция за инвестиции, Българска банка
за развитие, Export Bulgaria) за
координиране на изпълнението на
плановете за действие по ТПК
- Осъществява ТПК
- Одобрява плановете за действие по ТПК

- Възлагане на извършването на
задълбочени проучвания на пет
пилотни сектора за ТПК
- Създаване на процеса на ТПК
(подход „отгоре-надолу“)
- Изпълнение на пет пилотни
инициативи по ТПК: избор на
независим консултант(и) и
създаване на управляващи
комитети по ТПК

- Разработване на петте пилотни
инициативи по ТПК
- Разработване на планове за действие (ПД)
по ТПК
- Решение по ПД за всеки сектор/индустрия,
с участието на няколко министерства и
други ведомства
- Прилагане на ПД
- Втори кръг на ТПК: определяне на още пет
сектора за ТПК (подход „отгоре-надолу“)

въздействието

- Трети кръг на ТПК
(използване за първи път на
подхода „отдолу-нагоре“):
определяне на
допълнителни сектори за
ТПК
- Преглед и актуализиране на
пилотни ТПК (първа фаза)
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I.

Въведение

1.1.
Настоящият доклад е ключов продукт за представяне към поддейност (1.i) „Доклад с
препоръки в областта на управлението на Националния съвет по иновации“, определен
съгласно Споразумението за КУЗ между Световната банка и Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма от 26 юли 2012 г. Докладът представя предложения за реформи,
целящи въвеждането на ефективни механизми за управление и координация, за подкрепа на
националната иновационна екосистема и интелигентната специализация. Докладът отчита
необходимостта от въвеждане на ключови отсъстващи функции при управлението на
Иновационната система на България, съгласно препоръките в доклада на Световната банка,
„Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания
и иновациите на България (Доклад „СИС”) от м. февруари 2013 г., Глава 3. Предложената рамка
за управление и институционално устройство обаче набляга върху укрепване на
съществуващи публични институции, а не толкова върху създаването на нови, като например
Националния иновационен борд и самостоятелен орган по изпълнението в областта на
иновациите, както беше предложено в доклада по СИС.
1.2.
Иновациите са сложно и систематично начинание, обхващащо много участници и с
продължителни периоди на съзряване. В контекста на продължаващи политически промени в
България поддържането на последователна иновационна стратегия и политика е много
голямо предизвикателство и изисква наличието на силни институции, които да осигуряват
стабилността, необходима за нови капиталовложения. Също така предвид факта, че
иновациите, базирани на знанието, са с характер на полупублично благо, предвид
несигурността на технологичните иновации и незримото естество на активите, произведени в
процеса на иновативност, стимулите за въвеждане на иновации и достъпът до финансиране за
такива цели са ограничени.
1.3.
Редица държави от Европейския съюз са подходили към недостатъчните стимули за
иновативност на фирмено ниво чрез разработване на хоризонтални програми, предоставящи
субсидии и други поощрителни мерки за инвестиции в иновации. Създаването на стимули за
разработването на основно активи, базирани на знание, обаче е сложно за държавните
бюрократични апарати, като ефективността на програмите зависи както от (а) вертикалната
координация между органите, създаващи политики и органите, отговарящи за тяхното
изпълнение, така и от (б) непрекъснато наблюдение и оценка на тяхното въздействие върху
иновациите.
1.4.
Иновативната способност на фирмите зависи и от развитието на иновационна система,
в която изследванията, формирането на развития човешки капитал и технологичната и
научната инфраструктура са настроени на вълната на нуждите на бизнеса. Независимо от това,
отсъствието на съгласуваност на политиките и слабите места в капацитета на ниво публични
институции ограничават развитието на една интегрирана иновационна екосистема.
Постигането на последователност сред елементите на иновационната система в този смисъл е
от ключова важност за по-добро представяне. Ролята на правителството при подхождането
към тези предизвикателства включва създаването на управленски институции, адекватни
стимули и механизми за коригиране на системни и пазарни пропуски, които пречат на
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усилията на публичния и на частния сектор да подпомагат разгръщането на пълния потенциал
на страната.
1.5.
За да може България да постигне изискванията на Европейския съюз за усвояване и
ефективно използване на ресурси в рамките на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ (ОПИК) за програмния период 2014–2020 г., е необходимо мащабно
усилие за изграждане на институционален капацитет. Особено важно е доброто
институционално устройство като залог срещу недобро разпределение на ресурси, което от
своя страна би оказало отрицателно въздействие върху целите
на интелигентната
специализация и постигането на сближаване с икономиките на ЕС до края на десетилетието.
България разполага с различни механизми за подкрепа на ефективна иновационна рамка. Найобщо тези механизми спадат към три широки категории: (а) хоризонтална последователност и
съгласуваност за осигуряване на стратегическа, интегрирана ориентация към транссекторни
иновации; (б) вертикална последователност за справяне с проблеми на ведомствата и за
гарантиране на последващо наблюдение и надлежно изпълнение на плановете за действие на
секторите или министерствата; и (в) темпорална последователност за решаване на
проблемите, свързани с времевите аспекти.
1.6.
На базата на тези механизми националните иновационни системи в развитите страни
проявяват някои общи важни характеристики. Всички те се стремят към:


Намаляване на разпокъсаността посредством консолидиране на органите, отговарящи
за основните области на иновации (човешки капитал, изследвания, подкрепа на
иновативни фирми), за увеличаване на критичната маса, въздействието на публичните
политики и намаляване на конкуренцията за ресурси сред тези органи.



Укрепване или създаване на консултативни съвети, състоящи се от учени,
предприемачи и експерти в областта на политиките, за осигуряването на конкретни
знания и насоки на ведомствата, съобразно националните иновационни стратегии.



Укрепване или създаване на координационни съвети, за осигуряване на последователен
подход спрямо определянето на приоритетите при политиките, разпределяне на
ресурси и вменяване на ясни отговорности за подробно разработване на политики и
инструменти.



Укрепване на капацитета на организации, изпълняващи функциите на посредници, за
последващо наблюдение и съгласуване на прилагането на политиките от страна на
ведомствата по изпълнението им. Това ново организационно устройство на
междинните звена е предназначено за определяне и наблюдение на прилагането на
политиките, като една от ползите е, че се спомага гарантирането на отчетност.



Създаване на свързващи междуведомствени съвети/дирекции за различни изпълнителни
ведомства за надзор на прилагането на свързани програми и за координиране и
прецизиране на обхвата на програмите за всяко ведомство.



Въвеждане на договори за резултати с ведомствата по изпълнението и
технологичните центрове, които определят конкретни показатели за постигане,
очаквани цели и продукти за институционално укрепване.
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1.7.
Общо предизвикателство при всички видове национални иновационни модели е
интегрирането на механизми за оценка, атестация, управление и отчетност в работата на
агенциите, съветите и междинните организации. Необходимо е тези механизми да съчетават
прозрачност, строгост и навременна достъпна информация заедно с независимо оценяване на
иновационните политики и програми. Тези механизми следва да предоставят и редовно
обратна информация и поуки в течение на времето.
1.8.
Съвети и агенции с подходящи управленски структури играят важна роля при
решаването на предизвикателства, свързани с последователността в хоризонтален,
вертикален и времеви аспект.3 По-долу следва по-подробно разглеждане на тези въпроси, като
конкретните предложения за България отчитат спецификите на институционалната уредба на
страната и необходимостта от навременно и ефективно изпълнение на ОПИК за 2014-2020 г.
II.

Еволюция на Националната иновационна система на България

a) Система на управление
2.1.
Иновационната политика на България се създава и прилага от множество министерства
и органи, като в резултат на това се наблюдава сериозна фрагментация и въпроси от
координационен характер. Иновационната система се характеризира с разделение между
политиката за иновации и конкурентоспособност от една страна, и от друга политиката за
изследвания и формиране на човешкия капитал, като отговорностите за иновационната
политика са разпределени в ресорите на няколко министерства (МИЕ, МТИТС, МЗХ). Това е
оказало отрицателно въздействие върху качеството и дела на публични разходи за НИРД. От
своя страна това би могло да затрудни постигането на националната цел от разходи за НИРД в
размер на 1.5 % от БВП 2020 г.
2.2.
Сред главните проблеми е това, че политиките и стратегиите за научни изследвания и
формиране на развит човешки капитал се разработват без отчитане на политиките и
стратегиите за иновации, въпреки факта, че и двете области са ключови компоненти на
иновационната система. Също така, системата в момента благоприятства краткосрочни цели,
от типа на бързо получаване на средства по програми (както при някои дейности по ОПИК) и
не притежава управленската рамка, необходима за постигане на дългосрочни цели.
2.3.
Почти пълното разделение на политиките за наука, технологии и иновации (НТИ) и
човешки капитал от нуждите на бизнеса и производителните сектори ограничава потенциала
на страната за иновативни резултати. Един пример е секторът на ИКТ, в който България вече е
постигнала критична маса от международни и национални компании, разработващи
технологии за световния пазар. В същото време основните пречки за растежа на сектора на
ИКТ е недостатъчният технически и усъвършенстван човешки капитал. България се радва на
голям потенциал за увеличаване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност, за
насърчаване на иновациите и за осигуряване на работа за висококвалифицирани млади

3

Пак там.
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професионалисти; образователната система обаче не откликва на нуждите на секторите и
младите хора, които се дипломират, не притежават съответните умения.
2.4.
Темпът на растеж в бъдеще на страната ще зависи от интегрирането на научната и
технологичната база с политиките за формиране на човешки капитал по начин, който да
насърчава предприемачество.
b) Преглед на институциите в управлението на системата за иновации на България
2.5.
Сред ключовите институции в управлението на системата за иновации са Съветът за
развитие, няколко министерства и ИАНМСП (вж. Фигура 1). Всяко от тези звена се разглежда
накратко по-долу.
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Фигура 1 Преглед на управлението на системата за иновации в България

Източник: Екип на Световната банка (2013)

Съветът за развитие (СР)
2.6.
Съветът за развитие (СР) беше учреден през юни 2010 г. като звено към Министерския
съвет за координация на програмирането и изпълнението на мерките за икономическо и
социално развитие. Отговорностите на СР включват: (а) организация и съгласуване на
разработването на Националната програма за развитие на Република България4 за одобрение
от МС; (б) изготвяне на предложение за финансиране на Националната програма за развитие;
(в) определяне на приоритети за развитие и надзор на изпълнението на политики в областта
на публичните инвестиции, в т.ч. развитие на инфраструктура; (г) даване на становища по
стратегически въпроси и документи, вкл. тези, разглеждани в други консултативни съвети и
ведомства, в т.ч. НСИ, НФНИ, НСНИ и Националния иновационен фонд (НИФ); и (д) одобряване,
съгласуване и наблюдение на работните планове на различните консултативни съвети.
Дирекцията към МС, отговаряща за европейските фондове, изпълнява ролята на секретариат
за СР.

4

Националната програма за развитие на Република България беше приета от МС през декември 2012 г.
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2.7.
Съветът за развитие включва 16 министри, като председател е заместник министърпредседател. СР кани външни експерти и представители на други правителствени ведомства и
НПО за създаването на работни групи по конкретни въпроси, свързани с неговото
функциониране.
2.8.
Предвид отговорностите на СР, на практика изглежда сякаш съветът е с ограничена
роля в и въздействие върху съгласуването, прилагането и наблюдението на политики.
Съгласно своя правилник за работа, СР заседава всеки месец, но заседанията му през 2012 г. са
били едва три, а през 2013 г. - едно.
Избрани министерства
2.9.
Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на икономиката
и енергетиката (МИЕ) са основните органи за определяне и осъществяване на политики
съответно в областите на науката и на технологиите и иновациите. Функциите им се допълват
от няколко изпълнителни агенции и консултативни органа (НИФ, НФНИ, НСИ, НСНИ). Други
министерства (основно МЗХ, Министерство на здравеопазването и Министерство на
отбраната) официално отговарят за изследователски дейности в съответните си ресори,
докато МТИТС изпълнява ключова роля в областта на развитието на Цифровия дневен ред
като елемент от СИС от съществено значение.
Национален съвет по иновации
2.10. НСИ беше създаден през 2005 г. като специализиран координационен съвет на високо
равнище в областта на иновационната политика към МИЕ. Той отговаря за прилагането на
иновационната стратегия на България. На практика обаче НСИ основно предоставя подкрепа
във връзка с политиките на МИЕ; не разполага със самостоятелен бюджет или с законови
правомощия спрямо ведомствата, отговарящи за осъществяването иновационните програми.
НСИ не участва в осъществяването на политиките, като по силата на това ролята му на
съгласувателен орган в областта на иновационната политика е много ограничена.
2.11. НСИ има задължения по отношение на разработването на СИС и отговаря за: (а)
координиране на дейностите по иновации и трансфер на технологии за органи, научни
организации, университети, НПО и други; (б) предлагане на изменения и нови мерки във
връзка с осъществяването на Националната иновационна стратегия; (в) координиране на
изготвянето на годишния доклад по за държавата; (г) разработване на иновационна политика
и одобрение на иновационни мерки за следващия отчетен период (2014-2020 г.); и (е)
предоставяне на консултации по законопроекти, свързани с насърчаването на иновации в
страната.
2.12. По отношение на своето устройство, НСИ е оглавяван от министъра на икономиката и
енергетиката. Останалите 19 членове включват по един представител от всяка от следните
институции: МИЕ, МОН, Министерство на финансите, Съвета на ректорите на университети,
Българската академия на науките (БАН) и Националния иновационен фонд (НИФ). Останалите
членове са представители на фирми и НПО.
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2.13. НСИ осъществява дейност съгласно правилник, предложен от МИЕ и одобрен от
Министерския съвет. За своите редовни заседания Съветът приема дневен ред, който подлежи
на изменение по молба на един или повече членове на НСИ. НСИ следва да заседава поне
веднъж на всеки три месеца, на място и във време, определено от председателя. За провеждане
на заседание се изисква кворум от поне 51% от членовете на НСИ. Председателят може да кани
и други лица да присъстват на заседанията, както и представители на други организации, за
излагане на свои възгледи по теми за обсъждане. Съветът може и да създава работни групи за
проучване на конкретни въпроси. Решенията се приемат с мнозинство чрез явен вот.
2.14. Въпреки официалните свои отговорности, на практика НСИ като че ли е играл
пренебрежимо малка роля при оформянето на националната иновационна политика. НСИ е
заседавал много рядко от своето създаване през 2005 г. насам, и е давал едва няколко
неформални предложения за проучвания, свързани с иновациите. Отсъствието на
съгласуваност на НСИ с Националния съвет за научни изследвания (НСНИ) — орган на
подчинение на МОН и отговарящ за координиране на политиката в областта на науката и
изследванията – задълбочава проблема с липсата на координация между политиките за бизнес
иновации, човешки капитал и изследвания.
Осъществяване на иновационната политика: Българската Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
2.15. ИАНМСП е създадена през 2004 г. като изпълнителна агенция към МИЕ. Основните
задачи на агенцията са свързани с осъществяването на политиката на правителството за МСП.
Агенцията предоставя на МСП информация и консултантски услуги, обучения и дейности,
свързани с промотиране. Двете ключови дейности на организацията са (а) администриране и
наблюдение на инициативи, свързани с иновационното и технологичното развитие на
България, в частност тези, изпълнявани от Националния иновационен фонд (НИФ)5; и (б)
подкрепа на интернационализацията на българските МСП чрез предоставяне на услуги и
инструменти за укрепване на тяхната международна позиция.
2.16. Предвид липсата на оценяване на дейността на агенцията, както и липсата на данни за
ефективността на програмите на НИФ като цяло, остава въпросът за ефективността на
ведомството и въздействието на дейностите на НИФ върху икономиката.

c) Актуални институционални развития
2.17. Разгръщане на ролята на Съвета за развитие като главен координационен орган в
областта на иновационната политика. Новото правителство, избрано през май 2013 г.,
определи ролята на СР да бъде координирането на различните елементи от СИС на България

5

България прие Националната иновационна стратегия през 2004 г. с цел насърчаване на иновациите, справяне с
разминаването между изследванията и индустрията и увеличаване на конкурентоспособността на частния сектор.
През 2005 г. се учреди Национален иновационен фонд (НИФ), като финансов инструмент за осъществяването на
Националната иновационна стратегия. В периода 2005 – 2008 г. НИФ предостави почти 17 млн. евро за финансиране
на 369 проекта. Между 2008 и 2011 г. на практика обаче фондът не извършваше дейност поради кризата, като
финансираше единствено заварени договори.
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за 2014-2020 г., в т.ч. бизнес иновации, изследвания, технологично развитие, формиране на
човешки капитал, развитие на финансовия сектор, цифровия дневен ред, иновации в областта
на селското стопанство и селските райони. Тази промяна ще изисква мащабно
преструктуриране на Съвета и въвеждането на механизми за отчетност. Въвеждането на
световни най-добри практики в управлението на разработването на единна иновационна
екосистема би подпомогнало синергиите във всички от изброените сектори.
2.18. Преобразуване на НСИ в стратегически консултативен орган за осъществяването на
СИС. Дейността на НСИ беше възстановена през юни 2013 г. след избирането на новото
правителство, а през юли същата година съветът проведе първото си заседание. Неговият
предмет беше обсъждане на СИС, като присъстваха близо 50 души. През септември 2013 г. МИЕ
обяви, че планира Съветът да се преобразува в стратегически консултативен орган с ново
устройство и функции.
2.19. През септември 2013 г. МИЕ внесе предложение за укрепване на капацитета на ИАНМСП
и за разширяване на нейните правомощия в посока иновации. В средносрочен план агенцията
ще се преобразува в самостоятелна иновационна агенция – Агенция за бизнес развитие и
иновации (АБРИ), отговаряща за осъществяването както на услуги за подкрепа на бизнеса,
така и на иновационни програми за МСП в България.
III.

Предложение за институционална рамка за Иновационната система на
България

3.1.
Международният опит сочи, че за да е успешна една иновационна система, е нужно
както съгласуване, така и стратегическа информация. Предизвикателството за България е
интегрирането на тези функции в СИС. Предлага се отговорността по съгласуването да се
възложи на Съвета за развитие, а Националният съвет по иновации (НСИ) да поеме
консултативните функции (Фигура 2). Този вариант на институционално устройство би
гарантирал, че няма да се появи значително дублиране между консултативния и
координационния съвет (Холандия); така също би се избегнала ситуация, при която
Националният иновационен съвет би бил засенчен от Министерския комитет по иновациите,
отговарящ за съгласуване на политиките, което би допринесло за разпокъсване на системата,
вместо да стимулира сближаване на политики и стратегически приоритети (Чили). Ясното
разграничаване на ролите между хоризонталната и вертикалната координация и оценка
(вменени на СР) и стратегическото съветване и информация (възложени на НСИ) би
спомогнало за предотвратяване на сходни проблеми в България.
Фигура 2 Предложение за институционална уредба на системата за подкрепа на иновациите
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Източник: Екип на Световната банка (2013).

IV.

Националният съвет по иновации като стратегически консултативен орган на
МИЕ6

4.1.
Изготвянето на Стратегия за интелигентна специализация (СИС) представлява отлична
възможност за възобновяване на дейността на НСИ като стратегически съветнически орган.
НСИ би могъл да играе роля при предоставянето на форум за консултации за постигане на
консенсус и ангажиране на заинтересованите страни по отношение на стратегията, след което
официално да я приеме при приключване на процеса.
4.2.
Предлага се НСИ да изпълнява ролята на стратегически съветник на МИЕ и да
предоставя насоки за политиките във връзка със СИС, напредъка на нейното изпълнение и
нови предизвикателства, които биха могли да възникнат или да бъдат определени в хода на
наблюдението и оценката. От изключителна важност би била ролята на НСИ да допринася за
създаването на обща визия чрез консенсус и повишаване на съзнанието на обществото

6

Приложение 1 съдържа предложение за регулаторни изменения, касаещи Националния съвет по иновации (НСИ)

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”, 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническо сътрудничество”, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

24

относно дългосрочните ползи от изследванията и иновациите. НСИ ще се занимава с
дългосрочни въпроси и тенденции в области, касаещи развитието на Националната
иновационна система и секторните иновационни стратегии, най-вече в ключови технологични
области. В дългосрочен план работата ще е насочена към намаляване на несъответствията при
формулирането на политиките, произтичащи от политическия цикъл и съответния
краткосрочен хоризонт на много решения, касаещи политиките.
4.3.
Ключов въпрос за НСИ е как да повлияе върху взимането на решения от страна на
заинтересованите страни в рамките на правителството и извън него. Примери от различни
страни сочат, че успешните консултативни органи са с роли, ясно определени в законови
нормативни актове, и разполагат с правомощия да провеждат проучвания за събиране на
стратегическа информация, като например прогнозни анализи и да ги разпространяват с
помощта на добре функциониращ секретариат. Предлага се в НСИ да им малък Изпълнителен
секретариат (трима професионални специалисти и една административна длъжност), който е
различен и е независим от настоящия секретариат на МИЕ (Дирекция „Инвестиции, иновации
и предприемачество“). Този секретариат ще подкрепя НСИ при привличането на консултанти
по договор за извършване на проучвания и разпространение на резултатите от тях, както и
извънредни комисии/комитети, създадени с цел даване на предложения по конкретни
въпроси.
4.4.
В идеални случай членовете на НСИ биха могли да се назначат до края на 2013 г., така
щото да бъде направено официално представяне на СИС и на ОПИК на заседанието на
Европейската комисия с нейното одобрение. След това НСИ би могъл да пристъпи към надзор
и консултиране по инициативата по ТПК за петте ключови сектора с цел ориентирането на
всеки от тях към интелигентна специализация.
a) Мисия на НСИ
4.5.
Мисията на НСИ е да предоставя независимо съветване на МИЕ по подобряване на
иновационните политики и програми в дългосрочен план, с цел насърчаване на растежа на
производителността и превръщане на България в икономика, базирана на знанието.
b) Отговорности на НСИ
4.6.
НСИ ще консултира МИЕ по стратегии и политики в областта на иновации, изследвания
и технологии, с отчитане на националната иновационна система и иновационните тенденции в
международен план. Също така Съветът ще предприема и потенциални проучвания в сфери на
науката и технологиите, които се считат за уместни по отношение на публичния и частния
сектор или са заявени от МИЕ или други министерства или съответните предприемачески
асоциации. Той ще насърчава участието на гражданското общество и ключови заинтересовани
страни в обсъждането на варианти на важни стратегии и политики за развитието на
национална и регионална иновационна система. За целта всички негови проучвания,
консултации и препоръки ще стават обществено достояние. НСИ следва да има дългосрочна
перспектива при своята работа. Заседанията следва да са не по-рядко от веднъж на два месеца.
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По-конкретно се предлага НСИ да се насочи към следните задачи:

c)



Даване на становища относно СИС в областта на научните изследвания и иновациите и
по ОПИК.



Преглед и излъчване на коментари по доклади за периодични оценки и отчети за
напредъка по ОПИК.



Предоставяне на официална перспектива (предварително) по приоритети за
разпределяне на бюджета сред основни елементи от програми, свързани с
интелигентната специализация.



Изпълняване на консултантска роля за индустрията или програми за технологични
пътни карти (ТПК) на ниво клъстери (за подробности вж. Раздел VII).



Предприемане на прогнозни проучвания и проучвания за технологично разузнаване за
ключови сектори и технологии, с цел допринасяне за програмите по ТПК (вж. Раздел
VII) и за създаването на стратегически капацитет в областите на изследванията,
технологиите и развития човешки капитал. Прогнозните проучвания и проучванията за
технологично разузнаване ще са с решаваща роля за стимулирането на инициативи на
технологични или изследователски консорциуми в съответните сектори/индустрии
или инициативи за създаване на критична маса в области с нереализирани
сравнителни предимства.



Насърчаване на консенсус чрез публикуване на всички проучвания, решения и
препоръки на страницата на Съвета. Той следва да може да създава извънредни
комисии/комитети със заинтересовани страни за обсъждане на конкретни въпроси,
представляващи интерес, или за консултации в конкретни области, в които се изисква
съветът да направи препоръки.
Състав на НСИ

4.7.
За да изпълнява градивна роля при консултирането на МИЕ в областта на
иновационната политика и стратегия, ръководната структура на НСИ следва да претърпи
изменения. Настоящият деветнайсетчленен състав на НСИ ще бъде преобразуван в по-малък и
по-независим съвет от 12 членове, които са експерти в съответната област и не представляват
тесни корпоративни или политически интереси. В състава на НСИ не би следвало да има
правителствени длъжностни лица. Предлага се следният състав:
 Шестима души, сред които представители на академичните среди, консултанти и експерти
в областта на политиките в сфери като: политика за НТИ, анализ на клъстери и верига на
стойността, развитие на човешкия капитал за иновации, изследвания и иновации,
финансови инструменти за развитието на иновативен бизнес с потенциал за висок растеж
и/или усвояване на технологии от МСП и комерсиализация на технологии.
 Трима бизнес лидери, по един от областта на финансирането с рисков капитал и начално
финансиране, иновации във високотехнологични сектори и иновации в по-традиционни
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промишлености. Те следва да участват в своето лично качество, а не в качеството на
представители на фирма или сдружение.
 Двама членове със значителна репутация като изследователи в областта на инженерните
науки или приложната наука в университет или БАН, с доказан опит в патентоването и
трансфера на технологии към фирмите в страната или в чужбина.
 Един член с опит в управлението на изследователски организации в университет или
лаборатория на БАН.
 В допълнение, в съвета следва да има четирима членове без право да гласуват: заместникминистрите на икономиката и енергетиката, на образованието и науката, на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и на земеделието и храните.
Всички 12 членове се назначават за срок от шест години, със застъпващи се мандати, като
половината са назначени от МИЕ, а останалите три министерства – МОН, МТИТС и МЗХ –
назначават по двама. Председателят на съвета се назначава от и е на пряко подчинение на
министър-председателя.
Председателят получава възнаграждение, съответстващо на
неговия опит, като е длъжен да отделя поне една трета от своето време за изпълнение на
тези свои функции.
d) Устройство на Секретариата
4.8.
НСИ би изисквал малък, но високопрофесионален секретариат. Предлага се
първоначално да бъдат назначени трима професионални специалисти и един служител на
административна длъжност, с изискване да притежават квалификации в областта на бизнес
иновациите, икономика на иновациите, иновационна политика и дифузно разпространение на
знанията. Един от професионалистите ще изпълнява длъжността „изпълнителен секретар“.
e) Бюджет
4.9.
Бюджетът следва да включва средства, предназначени за стратегически проучвания,
възнаграждения на персонала и възнаграждения на членовете на борда, присъстващи на
заседанията на НСИ. Съдейки по опита на подобни съвети в международен план, ще е
необходим бюджет от порядъка на 0.4 млн. щ.д. на година за възлагане на договорите за
изготвяне на стратегическите проучвания.
f)

График на дейностите на НСИ

4.10. Таблицата по-долу представя схема на дейностите във връзка с НСИ в краткосрочен
план (в рамките на една година), в средносрочен план (2015-2017 г.) и в дългосрочен план
(2018-2020 г.).
Таблица 1 План за действие за НСИ
Времева рамка, основни моменти

Подробно представяне на задачите и отговорностите
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Краткосрочен план (2014 г.)
Въвеждане на изменения в нормативната рамка,
касаеща НСИ

Официално приемане на НСИ

Одобряване на функциите и характеристиките на
Изпълнителния секретариат (ИС) на НСИ

Назначаване на Изпълнителния секретариат на
НСИ
Ключови задачи на НСИ
1. Изграждане на консенсус по ОПИК и СИС

2. Съвети по технологичните пътни карти

Ключови задачи на Изпълнителния секретариат
на НСИ

Средносрочен план (2015-2017 г.)
Задачи на НСИ

- МИЕ изготвя, а МС издава, ново постановление,
отразяващо
новата
структура
на
НСИ
(т.е.
дванайсетчленен състав, членове без право на глас,
изпълнителен секретариат и пр.), неговите функции,
задачи, управление, бюджет и др. (Вж. Приложението
за предложените изменения).
МИЕ избира и назначава членовете на НСИ, след което
назначава и служителите на НСИ (обществено
представяне на новия НСИ с новоназначените
длъжностни лица)
- НСИ стартира процес на конкурсни начала за избор на
членовете на ИС. Кандидатите следва да притежават
квалификации в областта на бизнес иновациите,
икономика на иновациите, иновационна политика и
дифузно разпространение на знанията
- НСИ официално назначава ИС, състоящ се от трима
професионални специалисти и един административен
служител
- НСИ провежда семинари със заинтересовани страни от
иновационната система по изграждането на консенсус
по ОПИК и СИС (основна дейност)
- НСИ представя официално становище по ОПИК и СИС
- Провежда дискусии по актуализация и задълбочаване
на секторните проучвания, изготвени от АБРИ, като
част от инициативата за ТПК за пет пилотни сектора
- Съветва МИЕ по структурирането на процеса по ТПК за
пет пилотни сектора
- Организира вътрешното стратегическо планиране с
членовете на НСИ за определяне на приоритетите и
програмите на НСИ
- Възлага на независими изпълнители изготвянето на
бъдещи проучвания по ключови базови технологии и
тяхното
въздействие
върху
български
сектори/индустрии, в които пилотно ще се прилагат
ТПК

- Периодично дава становища по разпределяне на
бюджета, свързан с политики в областта на НТИ,
човешкия капитал и програмите за клъстери
- Дава становища по плановете за действие за ТПК,
предложени от МИЕ
- Съветнически функции по дейности по ОПИК, на
базата на резултати от НО, предоставени от МИЕ
- Срещи с регионални структури и МИЕ за учредяване на
Комисии за конкурентоспособност и иновации към
регионалните
съвети.
Комисиите
за
конкурентоспособност и иновации могат да водят в
бъдеще дейностите по ТПК, прилагайки принципа
„отдолу-нагоре“ (вж. Раздел VII за подробности)
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Основни задачи и функции на Изпълнителния
секретариат

Дългосрочен план (2018-2020 г.)
Задачи на НСИ

Основни задачи и функции на Изпълнителния
секретариат

V.

- Насърчава дебат в областта на иновационната култура
- Изпълнява функцията на техническа страна по
договор с независими консултанти (т.е. фирми), които
да изготвят прогнозни проучвания и проучвания за
технологично разузнаване за ключови сектори и
технологии с цел принос към програмите по ТПК
- Организира семинари и форуми по напредъка по
програмата за СИС и ОПИК
- Осигурява техническа подкрепа на регионалните
комисии за конкурентоспособност и иновации
- Подкрепя разработването на регионални програми за
интелигентна специализация и ТПК за регионални
клъстери
- Организира семинари със заинтересовани страни от
иновационната система за обсъждане на национални и
регионални
предизвикателства,
свързани
с
иновациите
- Изготвя технически задания за изследвания в областта
на иновационната култура
- Съветва относно изготвянето на оценки на
въздействието за програмите по ОПИК
- Дава становища по цялостната оценка на бизнес
иновациите в България и въздействието на ОПИК
спрямо репери от държави от ЕС и ОИСР
- Участва в цялостната оценка на СИС за актуализиране
на иновационната стратегия на България до 2030 г.
- Изготвя технически задания за ключови изследвания
за актуализирането на Иновационната стратегия до
2030 г.

Съветът за развитие7 като основен координиращ орган на политиките в
националната иновационна система

a) Мисия по отношение на Стратегията за интелигентна специализация (СИС)
5.1.
Съветът за развитие ще отговаря за подкрепата на хоризонталното съгласуване и
ефективното прилагане на политики и програми, оказващи въздействие върху цялостното
представяне на НИС. Тук се включват програми за насърчаване на бизнес иновации и развитие,
изследвания, развит човешки капитал, достъп на МСП до финансиране, технологична
инфраструктура, привличане на иновационни ПЧИ и развитие на по-високотехнологична
индустрия, съобразена със структурата на търсенето в контекста на световната кошница на
износа.

7

Приложение 1 съдържа предложени регулаторни изменения за Съвета за развитие (СР)
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a) Отговорности на СР
5.2.
Тъй като осигуряването на хоризонтална последователност между политиките и
програмите, насочени към бизнес иновации и развитие, и онези, насочени към НТИ и
формиране на развит човешки капитал, е голямо предизвикателство, на СР следва да се
възложи отговорността за координиране на тези програми на ниво министерства, както и за
интегриране на различните секторни програми в областта на конкурентоспособността и
иновациите. Главната му роля ще е да осигурява последователност при определянето на
програмите и да гарантира разпределение на ресурсите, съответстващо на стратегическите
приоритети. Определянето на програмите за всяко ведомство следва да отговаря на обхвата на
съответното ведомство, с цел избягване на пропуски и дублиране. Необходимо е също СР да
има надзорна роля по отношение на изпълнението на програми, с насоченост към междинните
и дългосрочните цели. СР следва да е катализатор по отношение на коригиране на политиките
и програмите при появата на нова информация във връзка с изпълнението, отчитането на
междинни резултати и оценката на въздействието. Ресорните министерства следва да
провеждат наблюдение и оценка (НО), на базата на съвети от НСИ и съгласуваност със СР
относно методологията; резултатите се представят на СР и на НСИ.
5.3.

В частност, отговорностите на СР следва да са:


Гарантиране на последователност при разпределението на бюджета за НТИ. За периода
2014-2020 г. СР следва да предложи на Министерството на финансите годишното и
дългосрочното разпределение на ресурси, в това число ресурсите за съответните
изпълняващи звена или субекти, по различните програми. Необходимо е договарянето
на пътна карта за изпълнението за всяко министерство, отговарящо за определяне на
политики и условия за осъществяването на всяка програма. От фундаментална важност
е периодично да се оценяват бюджетните приоритети за Националната иновационна
система въз основа на данни и поуки от НО. На базата на годишни оценки на
изпълнението на програмите и междинни оценки на изпълнението на програмите и
бюджета, СР следва да предлага бюджетни приоритети за следващата година.



Всяко отговорно министерство следва да определя условията за изпълнението на всяка
програма, с цел постигане на целите на секторните политики. Следва да се подпише
договор за прехвърляне на средства за изпълнение на програми между министерствата
и съответните институции по изпълнението. Във всеки договор се посочва
изпълнителният орган, критериите, на които трябва да отговарят бенефициентите,
размерът на субсидиите и съфинансирането, ролята на междинните организации,
очакваните резултати и продукти, видът оценка на въздействието и средносрочни
показатели. Всички договори от този тип подлежат на одобрение от СР, за да се
гарантира, че организацията на програмите съответства на СИС.



СР следва да одобрява договори за управление, базирани на резултати; тези договори се
изготвят от ресорните министерства за всяко ведомство по изпълнението, след
положително становище от Министерство на финансите.
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В контекста на ТПК, СР взима решение по плана за действие за всеки сектор/индустрия,
в която се прилага ТПК. СР осъществява надзор на цялостното прилагане на планове за
действие по ТПК.

b) Роля на Главния секретариат на СР
5.4.
Предлага се техническият секретариат към Министерския съвет да изпълнява
функциите на изпълнителен орган на СР, със специализиран Главен секретар, отговарящ за
съгласуването на стратегията за бизнес иновации, развитие на клъстери, формиране на
човешки капитал и приложни изследвания. Главният секретар, който се назначава от
министър-председателя, ще носи изключителна отговорност за оказване на подкрепа на СР
при изпълнение на задълженията на последния във връзка със СИС. Главният секретар следва
да предприема всички изпълнителни задачи, необходими за осъществяването на
задълженията на СР и ще е необходимо да има пълен достъп до съответната информация по
програми, разработени от секторните министерства. Ще е необходимо главният секретар да
ползва наета специализирана техническа съветническа помощ за оценяване на напредъка по
постигането на стратегически цели.
c)

График на дейностите за задачите на СР

5.5.
Задачите и отговорностите на СР за съгласуване и надзор в краткосрочен план,
средносрочен план и дългосрочен план са представени в Таблица 2.
Таблица 2 План за действие за Съвета за развитие
Времева рамка, основни моменти

Подробно представяне на задачите и отговорностите

Краткосрочен план (2014 г.)
Въвеждане на промени в нормативната
уредба на СР, утвърждаваща го като главен
координиращ орган за политиките в
областта на публичната иновационна
система
Назначаване на Главния секретар на СР

Задачи за изпълнение от СР

- Предоставяне на нов изпълнителен капацитет на СР за
подпомагане на хоризонталното съгласуване на политики и
програми за НТИ и човешки капитал.
- Назначава се нов главен секретар, който да отговаря за
координиране на стратегиите за бизнес иновации, развитие
на клъстери, създаване на човешки капитал и приложни
изследвания.
- Назначаване на главния секретар от министърпредседателя.
- Одобрение на всички договори с изпълнителни органи,
отговарящи за реализация на програми за НТИ по различни
ОП (напр. одобрение на договор с АБРИ за изпълнение на
избрани програми по ОПИК)
- Одобрение на предложение за бюджетни приоритети в
секторите на НТИ в различните министерства за 2015.
- Одобрение на договори за управление, базирани на
резултати, между секторни министерства и изпълнителни
органи, свързани с изграждането на капацитет в
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Информация, която съответните
министерства следва да предоставят на СР
Задачи за изпълнение от Главния секретар
на СР

съответното ведомство (напр. МИЕ ще сключи договор за
резултати с АБРИ).
- Секторните министерства, участващи в програмата за
иновации, представят за одобрение своите договори за
резултати със съответните изпълнителни органи
- Изготвяне на информация за оценяване на
последователността при определянето на програми, както и
на обхвата и бюджетните приоритети за всички ведомства,
участващи в областта на НТИ
- Осигуряване на последователност за изграждане на
капацитет във ведомствата посредством договори за
управление, базирани на резултати, между секторни
министерства и изпълнителни органи, и уведомяване на СП
относно тази последователност

Средносрочен план (2015-2017 г.)
Задачи за изпълнение от СР

Задачи за изпълнение от Главния секретар
на СР

- Одобрение на планове за действие по ТПК по сектори (МИЕ
представя планове за действие за одобрение)
- Одобрение на нови договори за прилагане на програми за
НТИ с изпълнителни органи по различни ОП
- Периодично одобрява предложения за бюджетни
приоритети в секторите за НТИ в ресорите на различни
министерства
- Надзор на изпълнението на ОП и планове за действие по
ТПК
- Оценка и атестация на планове за действие по ТПК,
предложени от МИЕ, с препоръки за изпълнение към СР
- Надзор на изпълнението на програмите

Дългосрочен план (2018-2020 г.)
Задачи за изпълнение от СР

Информация, която съответните
министерства следва да предоставят на СР

VI.

- Оценка на ефективността на ОП въз основа на проучвания
на оценки на въздействието на различни ОП.
- Предложения за реформи и дейности за нова Иновационна
стратегия.
- Съответните министерства представят проучвания на
оценки на въздействието за одобрение.
- МИЕ дава предложения за Иновационна стратегия на
България до 2030 г.

Изграждане на изпълнителен орган: Агенция за бизнес развитие и иновации

a) Обосновка за създаването на самостоятелен изпълнителен орган
6.1.
Изпълнението на програми със съфинансиране от структурни фондове на ЕС, особено
по линия на ОП „Конкурентоспособност“ на МИЕ, е срещало пречки под формата на оперативни
ограничения, свързани със: (а) сложния и продължителен процес на подбор на проекти
(период, надхвърлящ година, между одобрението на критериите за подбор на операциите и
обявяването на Указанията за кандидатстване); (б) дълги периоди без нови процедури за
набиране на предложения (напр. откриване на една-единствена процедура по ПО 1 и ПО 2,
между октомври 2008 г. и март 2010 г.); (в) недостиг на оценители с подходящ технически и
търговски опит в процеса на оценка на техническите аспекти на проектите. За преодоляване
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на тези ограничения се препоръчва ОПИК да се изпълнява от специализирано самостоятелно
ведомство, предоставящо публичните услуги, необходими за подкрепа на иновациите.
6.2.
Осъществяването на програми за бизнес иновации изисква комплексни и задълбочени
технически познания по различни аспекти на иновациите. Международният опит сочи, че един
самостоятелен орган би могъл да подпомогне гарантирането на качество на изпълняваните
програми, в качеството си на основен ресурсен център на ценни знания, опит и практики в
областта на ръководенето на програми и управлението, както и за наблюдение и оценка. Той
би способствал и за отделянето на програми с дългосрочна перспектива от изготвянето на
краткосрочни политики. Едно самостоятелно ведомство е и по-гъвкаво при изпълнението на
програми, чрез него се намалява политическото влияние при вземането на решения, поуспешно се задържа висококвалифициран човешки капитал и се подкрепя създаването на
иновационна култура, която също така се характеризира с по-висока степен на склонност за
поемане на рискове.
6.3.
В някои държави в едно и също ведомство се съвместяват дейности за насърчаване на
иновации и по-широки функции за поощряване на бизнеса (напр. целенасочено насърчаване на
НИРД и ПЧИ с висока степен на използване на технологии; механизми за финансиране на
стартиращ бизнес и за дългосрочно финансиране за МСП; усъвършенстване и модернизиране
на управлението на МСП и насърчаване на връзки с корпорации от световна класа).
Съчетаването на тези функции би могло да улесни съгласуването на множество програми и
разработването на стратегически подход към бизнес развитието и иновациите.
6.4.
Предвид горепосоченото, се предлага съществуващата ИАНМСП да бъде преобразувана
в АБРИ, като се разширят нейните отговорности за обхващане на сферата на бизнес
иновациите. В средносрочен план, когато агенцията придобие съответния опит и развие
капацитет за управление и изпълнение на програми, може да се превърне в самостоятелен
специализиран изпълнителен орган.
b) Управленска структура на Агенцията за бизнес развитие и иновации
6.5.
Агенцията за бизнес развитие и иновации (АБРИ) ще бъде учредена на междинно ниво,
между министерствата, отговарящи за определяне на политиките, и бенефициентите на
политиките за иновации и МСП. Агенцията ще отговаря за подробното разработване на
програми за МСП, като тяхното изпълнение ще подлежи на ясни управленски принципи. За
гарантирането на такива се препоръчва да се отчете следното:


Прецизиране на компетенциите между съответните изпълнителни органи. МИЕ и СР
следва да договорят ясен мандат за АБРИ, с посочване на вида инструменти и
съответните бенефициенти. Следва да се отчете съгласуване на отговорностите с
НФНИ, за да се гарантира, че всички инструменти и програми, насърчаващи
изследванията и иновациите, се допълват, а не се дублират. Нещо повече: има
необходимост от координиране на отговорностите на АБРИ с тези на Българската банка
за развитие (ББР), ДЖЕРЕМИ, и Българската агенция за инвестиции, тъй като всички те
отговарят за програми, подкрепящи бизнес конкурентоспособността и иновациите и са
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насочени към сходни бенефициенти.


Прозрачна управленска структура на АБРИ и НФНИ. За осигуряването на допълняемост
и избягването на дублиране между програми, изпълнявани от двата органа, е важно СР
да упражнява надзор върху дейностите и на двата. Всяка институция следва да има
съвет на директорите, упражняващ надзор върху дейността й, назначаващ ГИД
(препоръчва се ГИД да се избира на базата на публичен конкурс с отчитане на
технически и управленски квалификации) и одобряващ договорите за изпълнение на
програми (вж. по-долу) за всяка програма, управлявана от АБРИ и НФНИ. Ресорният
министър във всяка област на политиките следва да е председател на съвета на
съответния изпълнителен орган: министърът на икономиката и енергетиката ще
председателства съвета на АБРИ, а министърът на образованието и науката – на НФНИ.



Създаване на съгласувателна платформа. В България инструментите, подкрепящи
съответно научните изследвания и иновациите, се разработват и ръководят от
различни изпълнителни органи с много ниска степен на координация. Например
програми за бизнес иновации се изготвят и изпълняват от МИЕ, докато
изследователски програми се изготвят от МОН и се изпълняват от НФНИ, който е към
МОН. За стимулиране на съгласуваност, дирекциите в МИЕ и МОН, отговарящи за ОП,
следва да създадат съгласувателна платформа за улесняване на договарянето по
обхвата на програмите, управлявани от съответните министерства, за избягване на
дублиране или пропуски при предоставянето на субсидии, които биха могли да засегнат
представянето в областта на иновациите като цяло.



Учредяване на междуведомствени свързващи съвети между АБРИ и НФНИ.
Международният опит е доказал ефективността от създаването на междуведомствени
свързващи съвети, т.е. съвети, чиито директори са общи в различни изпълнителни
ведомства. Създаването на такива съвети между АБРИ и НФНИ би насърчило
последователната организация и изпълнение на инструменти между различни
институции и сектори. Нещо повече: междуведомствените свързващи съвети биха
могли да улеснят осъществяването на инициативи, произтичащи от изготвянето на
Технологични пътни карти8 (вж. Раздел VII), което би изисквало съгласувано
изпълнение от двете ведомства. Предлага се министърът на икономиката и
енергетиката да е председател на съвета на АБРИ, а министърът на образованието и
науката – на съвета на НФНИ. Общите директори ще включват правителствени
длъжностни лица, пряко завеждащи програмите на съответните министерства.



Регионална координация. Регионите следва да имат възможност да учредяват
регионални съвети за конкурентоспособност и иновации, които да предлагат

8

Стандартната програма за осъществяване на инициатива по ТПК би включвала развитието на обща технологична
инфраструктура, създаване на консорциуми за НИРД с участието на университети и изследователски организации,
специализиран човешки капитал и програми за разгръщане на [технологии] за повишаване на производителността на МСП,
съвместни услия за насърчаване на износа, насърчаване на ПЧИ на целеви принцип и предоставяне на гаранции по заеми
за финансиране на модернизация/технологично усъвършенстване.
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дългосрочни иновационни стратегии и приоритети, съответстващи на дадения регион.
Предложенията се представят в НСИ, който следва да се стреми да въведе
последователност във визията на отделните региони, за да се използват предимствата
на допълняемостта, за да се насърчава специализацията и за да се избягва дублиране.
Такива регионални съвети за конкурентоспособност и иновации биха подкрепяли поефективно развитие на клъстери, чрез улесняване на ТПК на принципа „отдолу-нагоре“
(вж. Раздел VII) и биха позволили създаването на обща регионална макровизия за
развитието на клъстери.

c)



Учредяване на консултативни комисии/комитети за избрани програми. При сложни
програми, изискващи интегрирано оценяване на предложения и експертна оценка
(напр. програми, насърчаващи мултидисциплинарни приложни изследвания), се
предлага създаването на консултативен комитет/комисия, за предоставяне на насоки
при избора на проекти, изпълнението и оценяването. Тези структури следва да
включват представители на бизнеса, експерти по иновациите и учени.



Прозрачност и отчетност. АБРИ ще е задължена да публикува на своята интернет
страница сведения за изпълнението на всички програми, с изключение на поверителни
сведения, свързани с интелектуалната собственост. АБРИ ще е предмет на цялостно
независимо оценяване веднъж на четири години, а за всяка програма ще се прави
оценка на въздействието9. Независимото оценяване на агенцията ще се извършва по
заявка на МИЕ, след предварително съгласуване с НСИ и по методология за оценяване,
договорена със СР.



Ще се прилагат договори за управление, базирани на резултати, между МИЕ и АБРИ, за
подобряване на представянето и резултатите от публичните политики. Подробности по
предложените договори за резултати между МИЕ и АБРИ са представени в Каре 4.



Препоръчва се прилагане на договори за изпълнение на програмата за всяка програма,
осъществявана от АБРИ, за подобряване на резултатите от реализирането на
програмите. Раздел VIII съдържа подробности относно договорите за управление на
програми.

Планиране на дейности за изграждане на капацитет за АБРИ

6.6.
За ефективно прилагане на дейностите по иновациите и бизнес развитието би било от
голяма важност да се предприемат редица мерки за изграждане на капацитет, които в найблизко бъдеще да помогнат АБРИ да стане самостоятелна компетентна изпълнителна
институция. Дейностите за изграждане на капацитет биха могли да се финансират по ПО 3 на
ОПИК – „Техническа подкрепа.“
Препоръчва се мерките за изграждане на капацитет да включват:

9

Като цяло, програмите за бизнес иновация биха могли да са предмет на оценка на въздействието четири до пет години
след стартирането си, ако данните, необходими за целта, са получени.
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Изграждане на капацитет за планиране, организиране и изпълнение на иновационни
програми, стратегии, операции и процедури чрез създаване на стратегическо
партньорство/партньорства с водещи иновационни институции; напр.
TEKES
(Финландия) или Matimop (Израел), и сътрудничество със съответните международни
организации. Изграждането на капацитет следва да обхваща въвеждането на политика
за изпълнение на програми и регулаторни механизми; организация на процеса на
подбор на проекти и стратегии за подкрепа на бизнес развитието.



Изграждане на оперативен капацитет за управление на проекти, свързани с
финансиране с европейски средства, в т.ч. правна експертност при финансови
транзакции, оценяване и управление на интелектуалната собственост; счетоводство,
отчитане, одиторски практики в съответствие с местни и европейски нормативни
изисквания; наблюдение и оценка на въздействието на иновационни инструменти и
програми.



Обучение на служители от признати експерти и организации по теми като (а)
комерсиализация; (б) разработване на иновационни инструменти и инструменти за
финансово инженерство; (в) комплексна оценка (дю дилиджънс) на ранен етап от
технологичното развитие; (г) трансфер на технологии; (д) управление на проекти; и (е)
резултатност на програмите и оценка на въздействието. Целта би била да се изгради
експертност и капацитет при организирането и управлението на текущи и бъдещи
иновационни инструменти, вкл. водещи иновационни инструменти по ОПИК като
производствени лаборатории за доказване на концепция и инкубатори, базирани на
иновации.



Подкрепа на оперативната инфраструктура на АБРИ, вкл. ИКТ и развитие на
финансовото управление. Тази дейност ще бъде насочена към развитието на
оперативната инфраструктура на АБРИ, обхващаща надлежната инфраструктура за
ИКТ, необходима за ежедневното управление на проекти; финансово управление,
счетоводство и отчитане; и дейности за наблюдение на проекти.



Организиране на събития за споделяне на знание по най-добри практики чрез
конференции, работни семинари и посещения за обмен на знания в други държави.



Провеждане на събития за популяризиране и работни семинари във връзка например
със стартиране на проект, обявяване на процедура за набиране на предложения,
закриване на проект, семинари за повишаване на информираността относно
предприемачеството и иновациите, както и събития, даващи възможност на
представители на академичната общност, предприемачи и частни инвеститори да
осъществяват контакти.



Създаване на механизми, позволяващи на заинтересовани страни и бенефициенти да
споделят обратна информация по програмите.

d) Програми за изпълнение от АБРИ
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6.7.
АБРИ, освен управлението на НИФ и осъществяването на своите програми, следва
постепенно да развива капацитет за изпълнението на всички програми по ОПИК (с
изключение на инструментите за финансово инженерство) по ПО 1 „Предприемачество,
експортен и производствен потенциал“ по два инвестиционни приоритета: „Насърчаване на
инвестициите в научни изследвания и иновационни дейности“, с цялостна насоченост върху
иновациите; и „Подкрепа за повишаване на капацитета на МСП за увеличаване на техния
принос към икономическия растеж и развитието на иновационните процеси“, с цялостна
насоченост върху технологичната модернизация и бизнес услугите. В рамките на ПО 2, „Зелена
и ефективна икономика“, първият инвестиционен приоритет е „Подкрепа за преминаване към
ресурсноефективна икономика и насърчаване на зелен растеж“ с цел „Повишаване на дела
предприятия с оптимизирани производствени процеси за ефективното използване на
ресурсите“.
e) План за действие за изпълнение на дейностите на АБРИ
6.8.
Таблица 3 представя стъпките в развитието на АБРИ и нейните компетенции в
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Таблица 3 План за действие за АБРИ
Времева рамка, основни моменти
Краткосрочен план (2014 г.)
Решение за създаване на Агенция за
бизнес развитие и иновации (АБРИ) от
МИЕ

Задачи на съвета
тяло/ на АБРИ

/управителното

Подробно представяне на задачите и отговорности

- МИЕ подписва договори с консултант за разработване на структ
функциите на новата агенция (преобразуване на съществуващата ИА
- Подготвя изменение на нормативната уредба за създаването на АБРИ
- Одобрява създаването на АБРИ като юридически субект
- Назначава съвет /управително тяло/ на АБРИ, под председателст
икономиката и енергетиката. Съветът ще се състои от седем души: д
на МИЕ, един на МОН, един от МФ, един представител на сект
свързано с иновациите; двама представители на частния сектор (е
един представител на академичната общност с експертен оп
иновационната политика)
- Изготвя договори за всяка програма по ОПИК (договорни спораз
схеми със собствено участие и инструмент за финансово инженерст
изпълнителни органи
- Представя договори за програми по ОПИК за изпълнение от АБРИ
тяло на АБРИ за одобрение
- Представя всяко договорно споразумение по програми на СР за одобр
- Изготвя и договаря договори за управление, базирани на
управителното тяло на АБРИ и МИЕ
- Назначава главен изпълнителен директор на АБРИ, който ня
управителното тяло, но ще участва в неговите заседания.
професионалист от високо ниво, с добри управленски способности, п
областта на бизнес стратегиите и иновациите, с поне десетгодишен
длъжности в публичния или частния сектор
- Одобрява всеки договор по програми по ОПИК
- Договаря и одобрява споразумения за изпълнение на програми межд
- Одобрява подробната организация на всяка програма, предложена о
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Управленски задачи на АБРИ

Средносрочен план (2015-2017 г.)
Отговорности на МИЕ във връзка с АБРИ

Задачи на управителното тяло на АБРИ

Управленски задачи на АБРИ

Дългосрочен план (2018-2020 г.)
МИЕ

f)

АБРИ
- Разработва подробна организация за всяка програма, договорен
споразумение с МИЕ
- Прилага пет пилотни ТПК
- Договаря договори за управление, базирани на резултати, с МИ
създаване на капацитет за планирането, разработването и изпълнени
програми, стратегии, операции и процедури; управление на п
финансиране с европейски средства; обучение на служителит
оперативната инфраструктура на агенцията, в т.ч. ИКТ и развит
управление
- Договаря споразумения за сътрудничество с органите по иновации в
от ОИСР, за трансфер на най-добри практики и обучение; ин
сътрудничество с TEKES, Финландия и Бюрото на Главния учен, Изра

- Периодично оценява и осъществява надзор върху изпълнението на О
- Представя на АБРИ плановете за действие по ТПК, одобрени от Съвет
- Договаря оценки на въздействието на инициативи по ОПИК
- Представя методологии по оценки на въздействието на НСИ за съвет
- Представя план за извършване на оценки на въздействието на СР за о
- Дава предложения за изменение на организацията на програми на ба
В АБРИ би могло да има два съвета, единият би могъл да е за инова
другият за програми за разгръщане и дифузно разпространение на т
тях:
- Одобрява планове за действие по ТПК
- Предоставя стратегическа ориентация и периодично оценяване н
програмите, изграждането на капацитет и представянето на ръковод
- Одобрява консултативни съвети за разпределяне на ресурси за инди
ключови програми, предложени от ръководството на АБРИ. За прогр
финансиране със собствено участие ще са необходими външни конс
които да дават препоръки относно приемане или отхвърляне на пред
всяка отделна програма, за гарантиране на отчетност и прозрачност
- Одобрява програми, насърчаващи иновационна култура и капацит
управление в частния сектор
- Осъществява програми за изграждане на капацитет
- Изпълнява договорни споразумения по програми
- Предлага създаването на консултативни съвети за разпределяне на р
програми
- Осъществява програми за техническа помощ с избрани организации
(програмите биха могли да са свързани със създаване на инструм
оценяване на проекти, критерии за оценяване на проекти, вътрешно
- Организира събития за споделяне на знания
- Организира платформи за съгласуване с други ведомства (НФНИ, Бъл
инвестиции, Българска банка за развитие, Export Bulgaria) за координ
изпълнението на плановете за действие по ТПК
- Организира програми за насърчаване на иновационна култура, обу
ПИС, управление на разпространението на технологии и отво
програми

- Цялостна оценка на програми по ОПИК, изпълнявани от АБРИ
- Определяне на изменения в програми и на нови инструменти и механ
бизнес иновациите

Ролята на Българска банка за развитие и ДЖЕРЕМИ в насърчаването на бизнес
иновации
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6.9.
Ролята на Българската банка за развитие (ББР) би могла да бъде укрепена, във връзка с
нейната специализация в разработването и насърчаването на продукти за финансиране на
дълг за МСП за всички сектори, с помощта на съществуващи и нови посредници, в това число
предоставяне на кредитен ресурс на търговски банки, утвърдени финансови кооперации,
лизингови дружества и взаимоспомагателни дружества. Схемите биха могли да гарантират
средства за удължаване срока на финансиране и за намаляване на реалните изисквания за
обезпечение за фирмите. Подобни механизми биха позволили по-навременно и ефективно
финансиране на инвестиции за модернизация, в много по-голям мащаб в сравнение с
програмите за безвъзмездно финансиране, предлагани по ОП. Съответно, инициативи от типа
на ДЖЕРЕМИ биха се насочили към развитие и предоставяне на капиталово и квазикапиталово
финансиране и свързаната с това нефинансова подкрепа за субекти, специализирани в
инвестиране във фирми от високотехнологични сектори.
VII.

a)

Прилагане на ТПК за решаване на слабостите, произтичащи от пропуски в
координацията: ролята на НСИ и СР

Ролята на ТПК при решаването на слабостите, произтичащи от пропуски в
координацията

7.1.
Технологичните пътни карти (ТПК) са мощен инструмент за предоставяне на
информация, необходима за ефективно съгласуване на политики, засягащи бизнес иновациите
на ниво индустрия. Прилагането на ТПК е особено уместно за България, предвид
фрагментирания характер на определянето на политиките в областта на изследванията,
формирането на развит човешки капитал, технологичното развитие и бизнес иновациите.
7.2.
Целта на ТПК е насърчаването на конкурентоспособност на дадена индустрия, чрез
определяне и отстраняване на съществуващи пречки, за да може секторът да премине в
сегмент с по-висока добавена стойност. Разработването на ТПК обикновено се състои от (i)
съгласие относно продуктовите нужди и ориентацията, за постигане и поддържане на
ангажираност; (ii) определяне на критичните изисквания на системата с времево
позиционирани цели; (iii) посочване на основните технологични сфери, които биха допринесли
за критичната система; (iv) преобразуване на продуктови или системни нужди във фактори,
задвижващи технологиите; (v) определяне на технологични алтернативи и подбор на найприложими технологии; (vi) определяне на нужди с допълващ характер, напр. НИРД на базата
на сътрудничество, специализиран човешки капитал, дифузно разпространение и разгръщане
на технологиите, оптимизиране на разпоредбите, развиване на обща технологична
инфраструктура; (vii) изготвяне на доклад, интегриращ всички стъпки и съдържащ графична
пътна карта, текущо състояние, критични рискове, пречки, пропуски и препоръки.
По-конкретно, процесът по ТПК:
(i)

Спомага за определянето на пропуски, които възпрепятстват развитието на
индустрията/клъстерите в области с общи проблеми, свързани с координацията и
високи транзакционни разходи по отношение например на технологичната
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инфраструктура, генерични НИРД и НИРД, които все още не са станали конкурентни,
специализиран човешки капитал или регулаторни или дерегулаторни елементи,
специфични за индустрията.
(ii)

Спомага за определяне на глобални технологични тенденции и постигане на
консенсус на ниво индустрия относно нуждите и съответните дейности/проекти,
необходими за задоволяване на тези потребности на ниво индустрия и правителство.
Проектите могат да включват съвместни НИРД, технологични консорциуми и общи
технологични разработки в конкретно избрани области.

(iii)

Предоставя механизми за систематично инкорпориране на инструменти за бизнес
разузнаване, от типа на прогнозни проучвания за пазара или технологиите.

(iv)

Подготвя страната за бъдещи предизвикателства и възможности, произтичащи от
радикални иновации, чрез изграждане на човешки капитал и квалификации във
възникващи области и намаляване на въздействието на продължаващи промени върху
добре утвърдени сектори.

(v)

Разработва общи стратегии за постигане на достъп до ключова интелектуална
собственост за базови технологии, приложими по отношение на получаване на
свобода на действие и развитие на технологии в конкретни индустрии.

(vi)

Предоставя инструменти за подхождане към глобални въпроси от типа на промяна
на климата, енергийна ефективност, цифровизация и възникващи концепции като
например отворени иновации.

7.3.
ТПК биха могли реално да подпомогнат развитието на индустриите на България, в т.ч.
съществуващи клъстери, както и да насърчат развитието на нови. ТПК стимулират дифузното
разпространение на технологии и приспособяването им към местната или националната
икономика с помощта на програми за разгръщане на технологии. Нещо повече: реализирането
на политики и мерки, разработени на основата на ТПК, биха могли да повишат
международната конкурентоспособност на индустриите чрез подкрепа на развитието на
консорциуми за НИРД и технологии, свързвайки индустрията със световните иновационни
вериги. Каре 1 представя ключови предимства на ТПК, на базата на опита на „Индъстри
Канада“.
7.4.
Процеси и методологии във връзка с ТПК, които са широко адаптирани в държави на
различни етапи от развитието, могат лесно да се приспособят към контекста на България.
b)

Международен опит в областта на ТПК с държавна подкрепа

7.5.
На основата на опита на ТПК на ниво индустрия в Канада, България би могла да улесни
процеса по ТПК чрез осигуряване на следното:


Средства за покриване на значителен дял от приложимите разходи, като например
секторно проучване, разходи, свързани със срещи и пътувания, разходи, свързани с
дейността на секретариата, превод и отпечатване на документа за пътната карта;



Експертност на правителствени специалисти, както и на други такива,
притежаващи познания в областта на НИРД, технологични тенденции и други
приложими теми в конкретните индустрии или сектори;



Секретариат, организиращ срещите (напр. запазване на конферентни зали или
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друго подобно), изготвящ и разпространяващ доклади, разработващ и поддържащ
интернет страница и електронен форум за обсъждане;


Информация относно финансиране на НИРД, което би могло да се препоръчва по
ТПК.

7.6.
Съответно представителите на индустрията биха могли да покриват разходи, свързани
с участието на тези представители в процеса на ТПК, като напр. разходи за отделено време,
пътни, настаняване, храна.
7.7.
Международната практика по ТПК определя следните фази на процеса: (а)
предварителни дейности; (б) изготвяне на технологичната пътна карта; (в) последващи
действия.
Предварителните дейности включват: (а) секторно проучване на набелязаната индустрия; (б)
проучване, с което да се определи степента на заинтересованост и фирмите, които е вероятно
да участват; (в) определяне на водеща фигура за ТПК; (г) учредяване на ръководен комитет за
индустрията; подкомитети и работни групи; (д) съдействие на ръководния комитет при
интегрирането на целите, графиците, обхвата и рамките в пътната карта.
Разработването на технологичната пътна карта се състои от: (а) определяне на продукт, който
ще е основен предмет на пътната карта; (б) определяне на критичните системни изисквания и
техните цели; (в) конкретизиране на основните технологични области, фактори, задвижващи
технологиите и техните цели; (г) определяне на технологични алтернативи и тяхното времево
позициониране и препоръки относно това кои технологии следва да се преследват; (д)
изработване на доклада по ТПК; (е) определяне на допълващи дейности, необходими за
области като напр. развитие на човешкия капитал, насърчаване на износа, включване и
привличане на стратегически международни партньори и пр.
Дейностите, свързани с последващото наблюдение, включват: (а) градивно критично
разглеждане и приемане на пътната карта; (б) разработване на план за изпълнението; (в)
прилагането на плана за действие; (г) преглед и актуализация на ТПК на 4 до 10 години, в
зависимост от технологичния профил и пазарната динамика на всеки сектор.

Каре 1 Ползи от ТПК по данни на „Индъстри Канада“
Изготвянето на Технологични пътни карти е първата стъпка за гарантиране на бъдещата
конкурентоспособност на индустрията.
Технологичните пътни карти:
 Помагат на индустрията да предвиди бъдещите нужди на пазара по отношение на технологии и
продукти;
 Определят „пътя“, по който индустрията следва да поеме, за да може успешно да се конкурира на
утрешните пазари;
 Насочват технологичните научноизследователски и развойни решения;
 Повишават сътрудничеството, споделеното знание и новите партньорства;
 Намаляват риска от скъпоструващи инвестиции в технологии;
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 Помагат на индустрията да се възползва от бъдещи пазарни възможности;
 Предвиждат, на базата на добре информирани допускания, бъдещите нужди на пазара по
отношение на технологии и продукти;
 Определят областите на науката и технологиите, които са с най-голям потенциал за дадена
индустрия;
 Определят ключови базови технологии, които ще са необходими и разминаването под формата на
различия в технологичното развитие, между съществуващото и търсеното;
 Подкрепят информирани, стратегически решения за технологични капиталовложения;
 Предотвратяват високорискови, непродуктивни технологични капиталовложения;
 Повишават сътрудничеството и партньорствата сред фирми посредством споделянето на знания;
 Създават консенсуса, необходим за движението напред по програма за технологичните
научноизследователски и развойни дейности;
 Създават рамка за координиране на НИРД и спомагат за ръста на инвестиции в НИРД сред фирмите;

 Определят необходимите стъпки за трансфер на технологии към пазарни приложения.
Източник: Industry Canada “A Guide for Government Employees”

c)

Институционална организация за прилагане на ТПК

7.8.
Прилагането на програми за ТПК би изисквало изпълнение от страна на редица
институции, предвид това, че плановете за действие (ПД) вероятно ще налагат развитието на
обща технологична инфраструктура, създаването на консорциуми за НИРД, достъп до
специализиран човешки капитал, развитието на програми за разгръщане на технологии за
повишаване на производителността на МСП, съвместни мерки за насърчаване на износа,
насърчаване на целеви ПЧИ и достъп до гаранции за кредити за модернизация/технологично
усъвършенстване. При съществуващата институционална рамка няколко публични
организации участват в управлението на тези дейности: МИЕ, НФНИ, ДЖЕРЕМИ, Българска
агенция за инвестиции и МОН.
7.9.
Поради това прилагането на ПД за ТПК ще изисква значителна хоризонтална
координация сред различните министерства и други ведомства, като ролята на МИЕ, НСИ и СР
ще е ключова и стратегическа при договарянето на ТПК и прилагането на плановете им за
действие в съответната област. Въвеждането на предложената нова институционална и
управленска уредба за иновационната система би създало значителна възможност за
ефективно прилагане на ТПК. Фигура 3 представя институционалната схема за процеса по ТПК.
7.10. Предлага се процесът по ТПК да се ръководи от МИЕ, докато АБРИ отговаря за
прилагането на ТПК съгласно правила, определени от МИЕ. НСИ ще изпълнява ролята на
проверяващ консултативен съвет за целия процес по ТПК. След изготвянето на ТПК (под
формата на доклади, определящи състоянието на индустрията, критичните рискове, пречките,
пропуските и препоръките за действие), МИЕ, със съветване от НСИ, оценява предложените
ТПК и определя и предлага план за действие за всяка индустрия, както и приоритетни мерки
за реализация (които в повечето случаи ще изискват координирано прилагане от няколко
министерства и други ведомства). МИЕ представя съответните ПД в СР, ведно с информация
относно това кои министерства и други организации ще следва да участват в прилагането им.
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Окончателното решение по ПД се взима от СР. СР също така ще координира цялостното
осъществяване на плановете за действие по ТПК.
7.11. НСИ ще консултира МИЕ относно критериите за подбор на сектори, в които да се
предприемат ТПК; условията за участие на частния сектор в процеса; критериите за наемане на
консултанти, които да помагат на клъстерите да изготвят ТПК; и определяне кои планове за
действие са приоритетни.
7.12. ТПК ще изискват особено тясно сътрудничество между АБРИ и НФНИ, така че ще е
нужно висши ръководители на двете ведомства да се срещат редовно за съгласуване на
съвместно изпълнение на ПД по ТПК. АБРИ следва да определи длъжностно лице, което да
отговаря за цялостната координация по прилагането на ПД на ТПК. Предлага се ръководните
комитети (вж. Таблица 5 за подробности), участващи в инициативата по ТПК, да се поддържат
като съветите за реализирането на ПД за ТПК.
Фигура 3 Институционална организация за прилагане на ТПК в България

d)

Осъществяване на клъстерна политика и ТПК

7.13. Предлага се ТПК да се реализират чрез прилагането както на подход „отгоре-надолу“,
така и чрез подход „отдолу-нагоре“. В краткосрочен план (т.е. 2014 г.) се предлага пилотно
стартиране на ТПК в петте сектора с голяма степен на иновативност и силен растеж,
изследвани в доклада по СИС (ИКТ, културна и творческа индустрия, хранително-вкусова
промишленост, машиностроене и мехатроника и фармацевтична индустрия). В рамките на три
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години след това се препоръчва пристъпването към втора фаза на ТПК, за допълнителни пет
сектора/индустрии, отново съгласно подхода „отгоре-надолу“. В рамките на пет години се
препоръчва трета фаза за ТПК, за десет промишлености/клъстера, като в този случай се
прилага подходът „отдолу-нагоре“, като предложенията за ТПК ще се подават от групи фирми,
принадлежащи към сектор/индустрия или клъстер.
7.14. Първата стъпка в процеса по ТПК е извършването на секторно проучване за получаване
на обща информация относно условията в конкретния сектор. Секторните проучвания ще се
възлагат от АБРИ на специализирани консултантски фирми. Също така, НСИ може да се
съгласи да възлага договори за изготвяне на потенциални проучвания (т.е. проучвания на
възможни развития в даден сектор на базата на промени в световната пазарна или
технологична конюнктура), което би могло да подобри процеса по ТПК.
e)

Регионално измерение на ТПК

7.15. Развитието на клъстери често е с регионално измерение, поради което е важно да се
насърчава процес по ТПК на принципа „отдолу-нагоре“ сред регионалните клъстери или групи
от фирми с подкрепата на ОПИК. За целта МИЕ би могло да създаде специален фонд за
първоначално финансиране (seed fund) за осигуряване на средства за ТПК.
7.16. Избрани регионални ТПК могат да се реализират от регионални организации, като
например търговски камари. Би било препоръчително да се създадат регионални съвети по
бизнес конкурентоспособност и иновации с подкрепата на НСИ, като първа стъпка от
създаването на механизми за насърчаване на ТПК на регионално ниво. АБРИ би подкрепяла
прилагането на ТПК на принципа „отдолу-нагоре“ в сътрудничество с регионалните
организации.
f)

Разчети за разходите по и финансирането на ТПК

7.17. Процесът по ТПК обхваща редица разходи, в т.ч. свързани със секторни проучвания,
мерки за информираност сред представители на индустрията и работни семинари по процеса
по ТПК. Важно е правителството/МИЕ/АБРИ да осигури служители, които са изцяло отдадени
на процеса по ТПК и да предоставят цялата необходима информация и анализи за секторите на
местните участници в начинанието. Таблица 4 представя главните групи разходи за
изготвянето на ТПК.
7.18. Предвид това, че разчетите за разходите по ТПК за един сектор възлизат на близо 237
хил. евро, пилотният процес по ТПК за пет сектора ще струва приблизително 1,2 млн. евро,
като разходите за предложените 20 ТПК за периода 2014-2020 г. биха достигнали около 4,7
млн. евро.
7.19. Реализирането на ТПК ще става по ОПИК, ПО 1, „Предприемачество, експортен и
производствен потенциал“, Инвестиционен приоритет: „Подкрепа за повишаване на
капацитета на МСП за увеличаване на техния принос към икономическия растеж и развитието
на иновационните процеси“ (конкурентоспособност и производителност); Специфична цел 2.1,
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“Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и
производителността на технологиите и управлението на предприятията”.
Таблица 4 Елементи от процеса на изготвяне на пътни карти 10 - приблизителни разходи в хиляди
евро11
Елементи на ТПК

Разчет на разходите

Оценяване на необходимостта от технологична пътна карта
Междуведомствени срещи за обсъждане на концепцията и привличане на участие от
страна на съответните звена N/A
Учредяване на ръководен комитет (състоящ се предимно от представители на
индустрията, с водеща фигура) и секретариат
Секторно проучване и анализ
Международна консултантска фирма с опит в областта на стратегическо бизнес и
технологично консултиране в процеса на ТПК, която да изготви и пътната карта
Работни семинари (на етапа на разработване на пътната карта)
Административни разходи (фотокопиране, телефонни разходи, представителни разходи
и пр.)
Информация (други пътни карти, доклади, патенти, технически данни и др.)
Превод
Изготвяне на документи (PDF, графична и редакционна дейност)
Интернет страница (разработване, превод)
ОБЩО

g)

€7.6 ($10k)
€15.3 ($20k)
Неприл.
€38.3 ($50k)
€111.2 ($150)
€19.1 ($25k)
€11.5 ($15k)
€7.6 ($10k)
€7.6 ($10k)
€7.6 ($10k)
€11.5 ($15k)
€237.1 ($ 315 k)

План за действие по ТПК

7.20. Таблица 5 онагледява процеса на стартиране на ТПК, както и необходимите стъпки в
кратко-, средно- и дългосрочен план.
Таблица 5 План за действие по ТПК
Времева рамка, основни моменти
Година 1, І тримесечие – Година 2, ІV
тримесечие
1. Възлагане на изпълнението на
задълбочени проучвания на пет
пилотни сектора (секторен анализ на
регионално ниво)

Подробно представяне на задачите и отговорностите

-

-

През първата фаза се избират пет сектора за пилотно
прилагане на ТПК. При подбора се отчитат сектори с
нереализирано конкурентно предимство, като ИКТ,
културна и творческа индустрия, хранително-вкусова
промишленост, машиностроене и мехатроника и
фармацевтична индустрия; т.е. сектори, определени
като носители на важен потенциал за иновационна
динамика, износ, бърз растеж на производителността и
висококвалифицирана работна ръка.
Секторните проучвания се възлагат от АБРИ за
изпълнение на специализирани консултантски фирми.
НСИ може да изготвя потенциални проучвания за
избрани сектори и/или технологии, с цел подобряване
на процеса по ТПК с течение на времето.

На база канадския опит, представен в: Technology Roadmapping: A Guide for Government Employees
Реалните разходи по ТПК могат да варират в зависимост от фактори от типа на наличност на информация,
фрагментация на индустрията, технологична сложност. На базата на практиката в областта на ТПК, основните
разходи са свързани с персонала.
10
11
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2. Организиране на процеса по ТПК
(подход „отгоре-надолу“)

Процеса по ТПК се организира от МИЕ с консултации с НСИ.

3. Реализация на пет пилотни
инициативи по ТПК: избор на
независим консултант/и и създаване на
ръководни комитети по ТПК

ТПК се изпълняват от АБРИ съгласно следните стъпки:
a. АБРИ, с консултиране с НСИ, определя бизнес лидери и други
представители на частния сектор за избрани индустрии, за
участие в процеса по ТПК.
b. АБРИ, с консултиране с НСИ, избира независими
консултанти с експертност в областта на ТПК, за провеждане
на процеса по ТПК; НСИ предоставя съвети по критериите за
наемане на консултант/и.
Предлага се петте пилотни ТПК да се изготвят от една или
две международни консултантски фирми.
c. По всяка ТПК независим консултант подпомага създаването
на ръководен комитет, подкомитети и работни групи чрез
постигане на консенсус. Ръководните комитети ще включват
представители на индустрията, академичната общност,
технологични центрове и експерти.
d. Всеки ръководен комитет по ТПК, с подкрепата на
независимия консултант, договаря цели, графици, обхват и
рамки на пътната карта. Контекстът на ТПК се задава от
секторния анализ.

4. Разработване на петте пилотни
ТПК

За всяка пилотна единица консултантът изготвя проект на
доклад по ТПК, въз основа на изходните елементи от
ръководния комитет, подкомитетите и работните групи.
Разработването на ТПК се състои от:
съгласие относно продуктовите нужди и ориентацията,
за постигане и поддържане на ангажираност;
определяне на критичните изисквания на системата с
времево позиционирани цели;
посочване на основните технологични сфери, които биха
допринесли за критичната система;
преобразуване на продуктови или системни нужди във
фактори, задвижващи технологиите;
определяне на технологични алтернативи (потенциал за
реагиране на фактори, задвижващи технологиите и
постигане на заложените цели);
подбор на най-приложими технологии;
изготвяне на доклад, интегриращ всички стъпки и
съдържащ графична пътна карта, текущо състояние,
критични рискове, пречки, пропуски и препоръки;
определяне на критична интелектуална собственост за
базови технологии, във връзка с което изпълнението на
пътната карта би изисквало придобиване на право за
свободно действие;
определяне на нужди с допълващ характер, напр. НИРД на
базата на сътрудничество, специализиран човешки
капитал, дифузно разпространение и разгръщане на
технологии, оптимизиране на разпоредбите за
сектора/индустрията, развиване на обща технологична
инфраструктура, консорциуми за НИРД и технологии
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5. Градивен критичен прочит и
приемане на ТПК

-

АБРИ представя проекти на ТПК на МИЕ, което ги оценява
и предоставя резултатите на НСИ за приемане

6. Разработване на планове за
действие (ПД) за ТПК

-

На база приетите ТПК МИЕ определя план за действие,
който се представя в СР, с предварително одобрение на
НСИ и становище от ръководния комитет по ТПК;
ПД включва редица дейности, насочени към
констатирани пропуски, като например необходимостта
от програми за разгръщане на технологии, развитие на
технологична инфраструктура, подкрепа за консорциуми
за НИРД, развитие на вериги за доставка, споразумения
между индустрията, правителството и университети за
формиране на развит човешки капитал, оптимизиране на
разпоредбите в конкретни индустрии/сектори,
придобиване на критична интелектуална собственост,
необходима за реализирането на пътната карта.

-

7. Решение по ПД за всеки сектор
/индустрия, с участието на няколко
министерства и други ведомства

Стъпки при решението по ПД:
1.
МИЕ представя ПД по всяка ТПК на СР
2.
СР взима решение по всеки ПД
3.
СР определя условията за координация на изпълнението
на ПД

Година 3, І тримесечие – Година 6, ІV
тримесечие


Реализация на ПД

-

-

Година 3, І тримесечие
Втори кръг на ТПК: определяне на
допълнителни сектори за ТПК (подход
„отгоре-надолу“)

Година 5, І тримесечие
Трети кръг от ТПК (прилагане за първи
път на подход „отдолу-нагоре“):
определяне на допълнителни сектори за
ТПК

АБРИ координира и осъществява надзор върху
прилагането на ПД от всички ведомства (АБРИ, НФНИ,
секторни министерства, университети), като докладва
периодично на МИЕ. Следва МИЕ да ръководи
съгласувателна платформа за коригиране на прилагането
на плановете за действие в ресорите на ведомствата.
МИЕ периодично изготвя оценки на цялостната програма
и ги представя в НСИ; и СР предлага мерки за подобрения
и по-ефективно изпълнение.

Процесът започва отначало:
1. Възлагане на изготвянето на задълбочени проучвания на
подизпълнители на редица допълнителни сектори, с цел
определяне на допълнителни индустрии за ТПК;
2. МИЕ определя критериите за предприемане на ТПК. НСИ
предоставя съвети по критериите за подбор на сектори за
ТПК. На база резултати от проучванията се избират пет нови
сектора/подсектора за ТПК. Изработват се ПД. Протича
същият процес, както при пилотните ТПК.

МИЕ би могло да създаде фонд за първоначално финансиране за
десетте ТПК с подход „отдолу-нагоре“; регионалните участници
могат да кандидатстват за средства за разработване на ТПК.
Препоръчва се НСИ да подкрепи създаването на регионални
съвети по конкурентоспособност и иновации за целта. НСИ и
АБРИ ще участват в регионалната инициатива по ТПК. НСИ би

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”, 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническо сътрудничество”, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

47

могъл да консултира регионалните съвети, докато АБРИ би
могла да сключва договор с консултант и също да подкрепя
процеса на ТПК на регионално ниво.
Година 7
Преглед и актуализация на пилотни ТПК

VIII.

a)

Цялостно оценяване и оценка на въздействието на програмата:
1. АБРИ възлага договор за оценка на реализирани ПД
2. ТПК се актуализират на база констатации от оценките

Използване на договори за резултати и договори за управление, базирани на
резултати, за институциите в областта на иновациите и технологиите в
България
Преглед

8.1.
Цели на договорите за резултати. Договорите за резултати (ДР) включват редица
управленчески инструменти, използвани за определяне на отговорности и очаквания между
страни за постигането на договорени резултати. Те често се използват за подобряване на
резултатността и отчетността във ведомства в публичния сектор, в т.ч. институти за
технологично развитие, научноизследователски центрове и университети. Целта на
договорите е: (а) да се обвърже създаването на капацитет с една по-целенасочена
стратегическа ориентация, съответстваща на мисията на институцията; и (б) да се генерира
базово финансиране за поддържане на критично необходим капацитет за функционирането на
организацията. ДР са полезни инструменти, когато са свързани с институционален
стратегически план, целящ подобряване на представянето. Обикновено включват междинни
цели по отношение на създаването на капацитет, подобрение на процесите и разработването
на индекс за резултатността, отговарящ на мисията на институцията. Договарянето за
конкретни резултати се използва все по-широко и по-широко от органите на националната и
поднационалната власт в страните от ОИСР. В държави като Дания, Финландия, Нова Зеландия,
Норвегия и Великобритания, практиката на квазидоговорни споразумения под формата на
договори и съглашения за резултати се е утвърдила в голям мащаб със залегнали елементи от
системата за публично управление и отчетност. ДР се използват и в Австралия, Белгия, Канада,
Франция, Испания и САЩ.
8.2.
Страна, която е постигнала най-голям напредък в разработването на ДР със стимули,
подобни на пазарните, и с подход, базиран на принципите на стопанското и търговското
управление, е Нова Зеландия. Там се използват ДР при договарянето на предоставянето на
съвети за политики, както и на услуги. Фигура 4 групира страните съгласно тези две
измерения по отношение на управлението на услугите в публичния сектор.
8.3.
Правен статут на договорите за резултати. В повечето случаи договарянето на този
принцип се прилага заради административни или управленски съображения, а не толкова по
силата на законови или нормативни изисквания. Това са взаимно договорени споразумения
между ведомства или физически лица в рамките на бюрократичната система за ясно
определяне на начинания от взаимен интерес.
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Фигура 4 Тенденции при реформите на публичното управление

Trends in Public Management Reforms
Bureaucracy
Saudi Arabia

France

Administrator

Manager

Canada, Australia
Sweden, Netherlands
United States

Denmark

Finland
United Kingdom

New Zealand

Market-type Mechanisms

Източник: Праджа Триведи, Световната банка

8.4.
Фактори, влияещи върху решението за договори за резултати. Спектърът на
практиките, касаещи договорите за резултати, е широк – от по-общи споразумения за
резултати, насочени към управленчество (Дания, Швеция, Великобритания) до договорености
с висока степен на конкретика, експертна прецизност и изчерпателност, разписващи поподробна спецификация на резултатите, както е в Нова Зеландия. Няма общоприет образец
или контролна карта, чрез които да се отсъди дали договарянето за резултати е правилният
инструмент за конкретен проблем, свързан с управлението. Всеки вид договор набляга на
различни цели и приоритети (бюджетни, индивидуални, организационни, свързани с крайните
продукти, връзки с обществеността). Условията на съответните споразумения зависи от
редица фактори, сред които:







Вида транзакции;
Естеството и качеството на отношенията между страните;
Целите, които се преследват – договорен или квазидоговорен подход;
Характеристики на правната и административната система;
Фактори, свързани с управлението на риска; и
По-широките аспекти и условия, свързани с управлението, в които договорът би
действал.

Каре 2 представя елементи, които следва да се отчитат при изготвянето на ДР.
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Каре 2 Поуки за ефективно прилагане на договори за резултати

8.5.
Разходи, свързани с договарянето на принципа на постигане на конкретни резултати.
Разходите, свързани с договарянето на принципа на постигане на конкретни резултати може
да включват транзакционни разходи и разходи, свързани със спазването на разпоредбите и
условията, като например договаряне и наблюдение на договорите, оценка и управление на
риска и изпълнение на договорите.
8.6.
Оценка. Оценката на ДР би могла да е под различни форми, в т.ч.: (а) постоянен диалог
между страните относно представянето спрямо заложените репери; (б) ежегодно отчитане на
резултатите, като част от по-широки оценки на програми или услуги; (в) периодични прегледи
от страна на възложителя; и (г) външна проверка.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

ДР следва да се договаря свободно. В противен случай той привидно ще се приеме, но ще среща вътрешна и
скрита съпротива.
Следва да има трета страна, която да гарантира, че ДР се договарят свободно и са „справедливи“ и за двете
страни (както и за нацията).
Оценката на ДР следва да се извършва от трета страна, за да се гарантира справедливост – очевидно е, че
никоя от страните по договора не може да е съдия за същия договор.
ДР следва ясно да прецизира показатели за успех и съответстващите им приоритети. Значението на
понятието „успех“ следва да е изначално зададено и ясно. В противен случай ще има ненужни разногласия в
последствие.
Спазването на ангажиментите по ДР следва да се приема за важно. Това означава, че следва да има
последствия при „добро“ или „лошо“ представяне. Ако това не се случва, ДР си остава просто една формалност
като хартиен тигър. Следва да има ясна система от стимули, която да мотивира хората да приемат сериозно
ДР. Тя обаче може да предвижда както материални, така и нематериални стимули.
Методът и условията за събиране и отчитане на информация следва да е договорен при подписването на ДР.
В идеалния случай тези елементи са част от самия договор.
Правилната методология за оценяване е в сърцето на ефективното създаване на ДР. Без цялостен и издържан
скорингов механизъм неминуемо ще има необективност.
Всяка методология за оценяване би могла да работи и ще работи в краткосрочен план в резултат на т.нар.
„ефект на одита“. Но правилната методология е решаваща за дългосрочна устойчивост. В свят на несигурност
ние знаем, че поне „управлението“ е точна наука. Поради това ДР следва конкретно и ясно да работят с
известни неизвестни.
Такъв договор следва да задава предварително евентуалностите и непредвидимото, да изисква ефективното
извършване на последваща оценка на резултатността. Философията е да се извличат поуки от грешките на
другите и да не се повтарят, а ако се правят грешки, то поне те да са уникални, а не вече извършени от други.
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b)

Предложение за прилагане на договори за резултати и договори за управление,
базирани на резултати

8.7.
Няколко вида договорни споразумения се предлагат за използване в Националната
иновационна система на България: (а) договори за управление, базирани на резултати, между
МИЕ и АБРИ, свързани с изграждане на капацитет на АБРИ; (б) споразумения за изпълнение на
програми между съответните министерства и изпълнителни органи за реализацията на
конкретни програми; (в) договори за резултати за създаване на капацитет и институционално
финансиране между НФНИ и университети; (г) ДР между АБРИ, НФНИ и БАН с конкретни
технологични институти; (д) ДР между АБРИ и нови организации като София Тех Парк, бъдещи
регионални технологични паркове или лаборатории за тестване на концепция (Fab Labs);
инкубатори, базирани на иновации (ИБИ), бюра за трансфер на технологии (БТТ), или мрежи
от бизнес ангели за финансова подкрепа и създаване на капацитет.
c)

Предложение за договор за управление, базиран на резултати, между МИЕ и АБРИ за
цялостно изграждане на капацитет на АБРИ

8.8.
Световната банка силно препоръчва въвеждането на договор за управление, базиран на
резултати, между МИЕ и АБРИ, подлежащ на специален режим на трудови правоотношения,
регламентиращи възможността възнаграждението на служители над определено ниво да с
нефиксиран компонент. Договорът може да включва цели за изграждане на капацитет,
измерван чрез изпълнението на междинни показатели и показатели за крайни продукти, както
и материални и други стимули за служители, които отчитат високи постижения. Договорът би
могъл да се подпише между МИЕ след одобрение и преглед от страна на СР и МФ. Новата
институционална структура следва да бъде създадена съгласно законов нормативен акт, в
случай че се прилага специална схема за трудово възнаграждение. Каре 3 представя пример за
договор за резултати, адаптиран за Финландия.
Каре 3 Елементи от договор за резултати на базата на примера на Академията на Финландия и
Министерството на образованието и културата за 2011-2012 г.
a) Мисия на Академията
b) Цели на политиките в областта на науката и иновациите (обществено въздействие)
c) Заложени цели за периода на договора (оперативни резултати) за 2011-2012 г. с описание на
приоритетите
d) Проекти за развитие за срока на договора (кратко описание и спецификация на всеки планиран
проект)
e) Крайни продукти и контрол на качеството (напр. въвеждане на система за осигуряване на
качество)
f) Оперативна ефективност
g) Управление и развитие на човешките ресурси
h) Ресурси през 2011 г. (специфициране по бюджетни предложения и средства, заделени за
изследвания)
i) Наблюдение и отчитане на изпълнението на заложените цели (подробно описание на
прилаганата методология)
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Източник: Договор за резултати между Академията на Финландия и Министерството
на образованието и културата за 2011-2012 г.

8.9.
Финансиране на мерки за изграждане на капацитет. От решаваща важност би било
планирането на редица мерки за изграждане на капацитет, които да позволят в най-близко
бъдеще преобразуването на агенцията в самостоятелен изпълнителен орган. Всички мерки за
изграждане на капацитет биха могли да се финансират по ПО 3, „Техническа подкрепа“, по
ОПИК.
8.10. Каре 4 представя предложение за съдържание на примерен договор за резултати между
МИЕ и АБРИ.
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Каре 4 Предложение за договор за резултати между АБРИ и МИЕ
1. Мисия на АБРИ
Предвид това, че АБРИ би подкрепяла целите както на бизнес конкурентоспособността, така и на иновациите, заявената мисия
следва да отразява и двата аспекта; т.е.: Повишаване на конкурентоспособността, производителността и висококачествената
заетост в българската икономика чрез насърчаване на развитието на по-усъвършенствани фирми, способни да постигат
диверсификация и растеж в условията на световна икономика с растящи предизвикателства.
2. Стратегически цели за периода на договора
a. Целите на АБРИ в областта на бизнес развитието биха могли да се съотнасят към целите за бизнес развитие по ОПИК; а именно
Тематична цел 3, „Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните
предприятия“.
b. Целите на АБРИ в областта на иновационната политика биха могли да отразяват иновационните цели по ОПИК; а именно
Тематична цел 1, „Укрепване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите”.
3. Цели за периода 2014-2015 г.
a. Целите в областта на бизнес развитието биха могли да се свържат с Инвестиционен приоритет 1.2 по ОПИК, „Предоставяне на
подкрепа за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия за принос към икономическия растеж и развитието
на иновационните процеси (конкурентоспособност и производителност)”; и Инвестиционен приоритет 2.1 по ОПИК, „Подкрепа за
преминаване към ресурсноефективна икономика и насърчаване на зелен растеж“, Специфична цел 2.1: „Повишаване на дела
предприятия с оптимизирани производствени процеси за ефективното използване на ресурсите“.
b. Целите в областта на иновациите биха могли да са свързани с иновационните цели по ОПИК; т.е. Инвестиционен приоритет 1.1
по ОПИК, „Насърчаване на инвестиции в научни изследвания и иновационна дейност и развитие на връзки между бизнеса и
научните центрове, както и предоставяне на подкрепа за подобрен производствен капацитет и пилотно производство в
областта на ключови базови технологии”.
4. Програми и проекти, изпълнени в периода на договора, на базата на Споразумения за изпълнение на програми между
МИЕ и АБРИ
Кратко описание на всяка програма, изпълнена от АБРИ и съответните показатели за всяка програма, с включване на:
a. Водещи програми
І тримесечие на 2014 г.

ІІ тримесечие на 2014 г.

ІV тримесечие на
2014 г.
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ТПК
Инкубатори
Лаборатории за доказване на
концепция, производствени
лаборатории (Fab-labs)
Други /подлежащи на
уточнение/
Количествени показатели (напр. за безвъзмездно финансиране със собствено участие и програми за НИРД)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Брой проекти
Брой категории (списък)
Общо субсидии
Частно съучастие
Брой бенефициенти за всяка
категория
Общо
b. Показатели за навременност (т.е. среден интервал от време между подаване на заявление за кандидатстване и
възлагане/предоставяне на средства или отхвърляне)
Показателите за навременност са приложими за всички програми, които предоставят безвъзмездни субсидии на фирми. Това
е от особено голямо значение при безвъзмездното финансиране със собствено участие за иновации, при което следва да се
залагат времеви цели между подаването на заявление за кандидатстване и предоставянето на средствата. Показателите за
навременност са важни не само при безвъзмездното финансиране, но и при други инструменти, в т.ч. финансово
инженерство.
c. Показатели за удовлетвореност на клиентите (на базата на показатели от независими проучвания)
d. Показатели за качество.
Брой проекти, довели до заявление за патент
Брой присъдени патенти
На базата на независима оценка: продуктова/процесна иновация; повишени продажби; допълнителни капиталовложения
Безвъзмездно финансиране със собствено участие
5. Дейности за изграждане на капацитет на АБРИ
Развитието на оперативния капацитет на АБРИ ще е от ключово значение през първата и втората година, в подготовката на
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преобразуването на агенцията в самостоятелен орган, чийто персонал познава добре бизнес развитието и иновациите и
притежава надлежните квалификации, за да ръководи развитието на страната в тези области.
Мерките за изграждане на капацитет ще укрепят експертността на АБРИ и способността й да разработва и управлява текущи и
бъдещи инструменти за бизнес развитие и иновации (както финансово инженерство, така и безвъзмездно финансиране със
собствено участие), вкл. схемите по тези инструменти и водещи иновационни проекти на ОПИК, като напр. инкубатори, базирани
на иновации, мрежа за лаборатории за доказване на концепция и технологични пътни карти.
Предлага се АБРИ да се насочи към следните дейности през първата година от своята дейност, за изграждане на оперативен
капацитет:
a.
Разгръщане на международно сътрудничество чрез сключване на договори за стратегически партньорства със силни
организации в областта на иновациите/развитието, за усвояване на най-добри практики при работата по и изпълнението на
програми за бизнес развитие и иновации.
Стратегически партньори биха улеснили развитието на политиката и регулаторните механизми на АБРИ; разработване и
изпълнение на организационни и оперативни процедури; оценка на нуждите от обучение; стратегически и оперативни
консултанти; и предоставяне на стратегически съвети при разработването на планове за бизнес развитие и на процес за подбор
на проекти.
b.

Обучения за служители на АБРИ в области, свързани с програмите, изпълнявани от агенцията.

Следва да се предоставя обучение по следните теми (i) разработване на иновативни инструменти, в това число програми за
безвъзмездно финансиране и за безвъзмездно финансиране със собствено участие за иновации (това би могло да включва мерки в
подкрепа на съвместни разработки между частния сектор и академичните среди, ваучери, сертифициране); (ii) различни видове
инструменти за финансово инженерство, в това число фондове за първоначално финансиране, частно капиталово финансиране,
корпоративен рисков капитал, инструмент за капиталови съвместни инвестиции, гаранционен инструмент, инструмент за
финансиране за споделяне на риска; (iii) механизми за оценка и управление на интелектуалната собственост и за трансфер на
технологии/комерсиализация; (iv) иновационна инфраструктура, вкл. инкубатори, базирани на иновации, лаборатории за тестване
на концепции и производствени лаборатории, база за трансфер на технологии; (v) комплексна оценка (дю дилиджънс) на ранен етап
от технологичното развитие; (vi) управление на проекти (също и във връзка с европейско финансиране); (vii) регламенти на ЕС,
касаещи структурните и кохезионните фондове; (viii) методологии за НО за програми и инструменти за бизнес развитие и
иновации, в т.ч. оценка на въздействието; (ix) практики за счетоводство, отчитане и одитиране в съответствие с национални и
европейски разпоредби.
c.

Развитие на оперативната инфраструктура на Агенцията, в това число системи за ИКТ и финансово управление.

Тази дейност ще е с насоченост върху разработването на надлежна инфраструктура за ИКТ, необходима за ежедневното
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управление на проекти, финансовото управление, счетоводството и отчитането; дейностите по регистрация на бенефициенти,
дейности по подаване на предложения, управлението на базите данни за проектите и бенефициентите и интеграционни дейности;
дейности по оценка на предложенията; посещения на място и дейности по наблюдение на проектите.
d.
e.

Разработване на мрежови приложения и системи за оценка, наред с обучение на оценители.
Създаване на механизми, позволяващи на заинтересовани страни и бенефициенти да споделят обратна информация за
подобряване на програмите и резултатността при изпълнението.

6. Ресурси
В този раздел се посочва годишният бюджет на ведомството, в това число оперативни разходи и средства за бизнес
развитие/иновации.
7. Наблюдение и отчитане на изпълнението на заложените цели
Предлага се Агенцията да изготвя годишни отчети до МИЕ по изпълнението на целите и заложените репери и използването на
ресурсите.
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d)

Споразумения за изпълнение на програми между МИЕ и изпълнителните органи

8.11. Договорът с изпълнителния орган за всяка дейност следва да включва: (а) целевия
бенефициент; (б) общо описание на инструмента; (в) въпроса, който подлежи на разглеждане;
(г) подробности относно съфинансирането от страна на бенефициента; (д) одобрения
посредник, който ще управлява ресурсите; (е) механизмите за възнаграждение на посредника;
(ж) показатели за резултатност и цели за периода; и (з) информацията, която ще се събира за
целите на оценка на въздействието. Всички договори подлежат на одобрение от СР, за
избягване на дублиране на програмни дейности в ресора на различни министерства.
Договорите следва да съдържат критерии за подробно разписване на инструментите,
крайните срокове, размера на ресурсите, които ще се заделят, методологията за оценка за
всеки етап и показателите за крайните продукти за оценката на въздействието.
8.12. В случая с АБРИ договори за резултати ще се изготвят по програми като грантови
програми със собствено участие за бизнес НИРД и иновации, бизнес инкубиране, програми за
трансфер на технологии от академичната сфера, инициативи по ТПК. За програми за
финансово инженерство ще се подписват договори за резултати между МИЕ и МФ и
организацията, отговаряща за съответната програма – ЕИФ или ББР.
e)

Договори за резултати с университети и технологични институти в България

8.13. Преди да се кандидатства за финансиране за създаване на капацитет, всяка участваща
институция ще извършва самооценка, която след това ще подлежи на оценяване от
международен съвет от експерти. Въз основа на становището на съвета, институцията ще
предприеме стратегическо планиране с помощта на външни съвети и насоки от
специализирани консултантски организации. Стратегическият план ще определя
стратегическата насока на всяка организация, капацитета за създаване или усъвършенстване,
очакваните крайни продукти и ясни показатели за резултатност. Стратегическият план също
така ще подлежи на оценка от страна на международния съвет, който може да предлага репери
за оценката.
8.14. Онези институции, които изготвят стратегически планове, съответстващи на
приоритетите на СР и имат готовност да преминават периодично оценяване и изменения в
хода на изпълнението, ще могат да имат договор за резултати със съответното секторно
министерство, след одобрение от СР. Този договор ще предостави институционално
финансиране и ресурси за развитието на капацитет в дългосрочен план.
8.15. Изискването за съфинансиране, произтичащо от технологичните услуги или договори
за НИРД с фирми, би зависило от естеството на подкрепяните дейности. Дейности с по-голям
компонент, свързан с обществено благо или по-висока степен на създаване на дългосрочно
знание, биха изисквали малко или никакво съфинансиране от частни източници. Независимо
от това институциите все пак ще трябва да участват в конкурси за проекти, финансирани от
национални, европейски или международни източници.
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8.16. Типичната база за финансиране за научноизследователски и технологични центрове ще
варира между 30% и 50%. При комплексни университети със значителни изследователски
дейности и дейности тип трета мисия12, базата за финансиране ще е между 10% и 20%, в
зависимост от наличието на схеми за безвъзмездно финансиране на конкурсни начала за
фундаментални изследвания и финансиране, генерирано от учебни такси, стипендии и заеми.
Предлага се СР, съвместно с МОН и МИЕ, да разработи набор от договори за резултати,
насочени специално към изграждане на капацитет и укрепване на третата мисия за
университети и към трансфера на технологии за институтите на БАН. Също така технологични
паркове, технологични центрове като София Тех Парк, лаборатории за тестване на концепция,
инкубатори, базирани на иновации следва да имат договори за резултати за осигуряването на
основно финансиране, докато в същото време се гарантира, че организацията спазва
заложените цели. Каре 5 посочва основните елементи на договор за резултати, на базата на
практиката в Дания.
Каре 5 Ключови елементи от договора за резултати за Национална лаборатория „Ризо” за 20062009 г. (Дания)
1. Страни по договора: Министърът на науката, технологиите и иновациите на Дания и Съветът на
управителите на „Ризо“
2. Кратко описание на мисията и визията
3. Прецизиране на приоритетните области и кратко описание на всяка от тях (напр. Конкурентното
предимство в контекста на високотехнологично общество; Устойчива енергия). В последствие всяка
приоритетна област се разделя на няколко предметни области, подредени по приоритет (напр.
Конкурентното предимство в контекста на високотехнологично общество се разделя на (а) Иновации,
(б) Развитие на компетенции и обмен на знания, (в) Дейности, насочени към клиентите).
Всяка предметна област, подредена по приоритет, има своите посочени конкретни изисквания за
резултатност, показатели, състояние през 2005 г. и заложени цели през 2009 г.
4. Подробности относно срока на договора, отчетността и оценката.
5. Информация за ресурсите – ключови стойности за развития в областта на финансите и персонала за
периода на договора.

Източник: Договор за резултати за Национална лаборатория „Ризо” за 2006-2009
г.

Традиционните мисии на университетите за преподаване и изследвания се разширяват, за да включат дейности
по Трета мисия, а именно дейности улесняващи тяхната връзка и ангажираност с обществото и индустрията. От
особена важност са дейности като договорни изследвания с индустрията, участие в технологични консорциуми,
стимулиране на защита на интелектуалната собственост, обособяване на нови фирми (spin-offs) и лицензиране на
интелектуалната собственост.
12
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Приложение: Предложени изменения в регулаторната рамка
Национален съвет по иновации (НСИ)
Преглед на Правилника за вътрешната организация на дейността на НСИ, приет с
Постановление на МС 723/2004 г. (Правилник за дейността на НСИ)
Предложени дейности

Съответствие
с
правилник/необходимост
правилника

от

действащия
изменение
на

НСИ изпълнява ролята на стратегически Съответства на Правилника за вътрешната
консултативен орган за МИЕ
организация на дейността на НСИ, приет с ПМС
723/2004 г. (Правилник за дейността на НСИ).
НСИ се насочва върху дългосрочни Съответства на Чл. 6 от Правилника за дейността
въпроси
и
тенденции,
касаещи на НСИ
развитието на НИС и секторните
иновационни стратегии (в частност в
ключови технологични области) и
оказва влияние върху взимането на
решения от страна на заинтересованите
страни в рамките на правителството и
извън него.
НСИ разполага с малък технически
секретариат, състоящ се от трима
професионалисти и един служител на
административна
длъжност,
като
секретариатът е различен и независим
от настоящия секретариат на НСИ
(Дирекцията, отговаряща за инвестиции
и иновации), който да осигурява
подкрепа на съвета при сключване на
договори с консултанти и провеждане на
изследвания и разпространение на
констатациите от тях

Не противоречи на действащите разпоредби –
секретариат, назначен от министър. Необходимо е
изменение на Чл. 3(4), за посочване, че
секретариатът може да наема консултанти за
изготвянето на необходими оценки и аналитични
доклади. Секретариатът на НСИ би могъл да ползва
средства от ПО за техническа подкрепа по ОПИК.

НСИ следва да заседава поне веднъж на Съответства на Чл. 6 от Правилника за дейността
два месеца
на НСИ, според който НСИ заседава не по-рядко от
веднъж на три месеца
НСИ следва да може да създава Не е посочено; нужно е изменение на Правилника
извънредни комисии за представяне на за дейността на НСИ
предложения по конкретни въпроси.
Ролята на НСИ е да консултира МИЕ
стратегии и политики в областта
иновациите,
изследванията
технологиите и ще предприема

по НСИ не разполага с такъв капацитет. Не е посочено;
на нужно е изменение на Правилника за дейността на
и НСИ
и

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”, 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническо сътрудничество”, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

60

потенциални проучвания в сфери на
науката и технологиите, които се считат
за уместни по отношение на публичния и
частния сектор
НСИ ще дава становища по СИС и ОПИК

Съответства на Правилника за дейността на НСИ

НСИ ще прави преглед и ще дава Не е посочено; нужно е изменение на Чл. 6 от
коментари във връзка с периодични Правилника за дейността на НСИ, за конкретно
оценки и доклади за напредъка по ОПИК посочване, че НСИ осъществява наблюдение на
ОПИК.
Изпълнява съветнически функции за Не е посочено; нужно е изменение на Чл. 6 от
програмите за ТПК за клъстерите.
Правилника за дейността на НСИ, за конкретно
посочване, че НСИ участва в процеса по ТПК. Също
така НСИ не разполага с капацитет да извършва
такъв анализ: ТПК ще се изготвят от МИЕ или от
консултанти, наети от МИЕ. НСИ ще изпълнява
единствено ролята на проверяващ съвет и ще дава
одобрения.
НСИ предприема прогнозни проучвания
и
проучвания
за
технологично
разузнаване за ключови сектори и
технологии

Не е посочено; нужно е изменение на Чл. 6 от
Правилника за дейността на НСИ, за конкретно
посочване, че НСИ участва в прогнозни проучвания
и проучвания за технологично разузнаване. Ясно е,
че НСИ не разполага с капацитета да извършва
такива изследвания; те биха могли да се провеждат
от МИЕ или от консултанти, наети от МИЕ. НСИ ще
изпълнява единствено ролята на проверяващ
съвет.

НСИ следва да изпълнява ключова роля
за постигането на консенсус по вариант с
решаващо значение за развитието на
българската иновационна система. НСИ
следва да помества всички проучвания
на интернет страница, както и всички
договори на Съвета и препоръки.

НСИ не разполага с интернет страница, но няма
пречки МИЕ да помества посоченото на своята. Не е
необходимо да се изменя Правилникът, за да може
НСИ да помества документи на страницата на МИЕ.

Ръководната структура на НСИ следва да Нужно е изменение на Чл. 3(3) за целта
се измени, като съставът от 19 души
стане по-малоброен и по-независим (12
души).
Не съответства на действащия правилник – нужно
НСИ ще се състои от експерти в
е изменение на Чл. 3 (3)
съответните
области,
които
не
представляват тесни корпоративни или
политически интереси. Сред членовете
не следва да има правителствени
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длъжностни лица
Членовете на НСИ следва да участват в Нужно е изменение на Чл. 3(3) за целта
своето лично качество, а не в качеството
на представители на каквото и да било
сдружение.
В НСИ следва да има четирима членове Нужно е изменение на Чл. 3(3) за целта
без право на глас: заместник-министрите
на икономиката и енергетиката, на
образованието и науката, на транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията и на земеделието и
храните. Те ще участват в съвета само с
право на съвещателен глас.

Съветът за развитие (СР)
Преглед на Правилата за работа на СР, приети с Постановление на МС 11/2010 (Правила
за работа на СР)
Предложени дейности

Съответствие
с
правила/необходимост
от
правилата

действащите
изменение
на

СР като главен координиращ орган за
политиките, касаещи публичната
иновационна система

Съответства на Правилата за работа на СР; СР
разработва Националната стратегия за развитие
на България

Министерствата в СР следва да предлагат
на МФ дългосрочното разпределение по
години на ресурсите за различни
програми, в т.ч. европейско финансиране,
като се гарантира транссекторна
последователност. Следва да се договори
пътна карта за изпълнението с всяко
министерство, отговарящо за определяне
на политиките и условията за
изпълнение на всяка програма.

Съответства на Правилата за работа на СР; изисква
се решение на СР по Чл. 5 от Правилата

Технически секретариат в МС изпълнява
функциите на изпълнителен орган на СР,
със специализиран Главен секретар,
отговарящ за съгласуването на
стратегията за бизнес иновации, развитие
на клъстери, формиране на човешки
капитал и приложни изследвания.
Главният секретар се назначава от
министър-председателя и носи

Съответствие с действащите Правила за работа – в
момента 2 дирекции изпълняват функциите на
технически секретариат на СР – Дирекция
„Икономическа и социална политика“ и Дирекция
„Програмиране на средствата от Европейския
съюз“ (Чл. 8) Началникът на секретариата на СР е
началникът на политическия кабинет на
министър-председателя (Чл. 7)
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изключителна отговорност за оказване на
подкрепа на СР при изпълнение на
задълженията на последния във връзка
със СИС.
Главният секретар следва да предприема Съответства на установените разпоредби на Чл. 5
всички
изпълнителни
задачи
за (1), Чл. 7 и Чл. 8 от действащите правила
осъществяването на задълженията на СР.
Ще е необходимо да има пълен достъп до
съответната информация по програми,
разработвани
от
секторните
министерства.
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