
Оценка на въздействието на проекта на Закон за иновациите  

1. Определяне на обхвата и задълбочеността на оценката на въздействието. 

Настоящата оценка на въздействие се извършва върху проекта на Закон за иновациите и 

имплицитно свързаните с него стратегически документи, а именно Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация на Република България, приета с Решение № 857 на Министерския 

съвет от 3 ноември 2015 г. 

В обхвата на оценката попадат предприятията, научно-изследователските организации и 

държавните институции, върху които проектът на Закон и Стратегията въздействат, както следва: 

1.1. Предприятия с иновационен капацитет – малки и средни предприятия (МСП) и големи 

предприятия: 

Иновационните дейности в България, развиване от МСП са сред най-ниските стойности от 

държавите-членки на ЕС. 16% от българските МСП развиват иновационна дейност, докато голяма 

част от МСП се ограничава до традиционните отрасли в рамките на развити пазари. От своя страна  

Иновативните МСП са най-често "самотни ездачи" т.е. те правят нововъведения за тях самите, но 

не си сътрудничат с външни партньори. Техните иновации са фокусирани върху намаляване на 

разходите за труд, а не върху технологични подобрения.  

Големи български фирми имат слаби организационни способности и нямат конкурентно 

предимство на експортните пазари. Те се нуждаят от подобрения в производствения потенциал и 

са откъснати от регионалните и глобални вериги на стойността. 

1.2. Научноизследователски организации: 

С Решение № 692 на Министерски съвет от 2010 е приета Национална пътна карта за научна 

инфраструктура. Пътната карта е актуализирана през 2014 г. с РМС № 569. Към момента 

критериите за национално значими  инфраструктурни комплекси и научноизследователски 

инфраструктури в специфични научни области се привежда в съответствие със Стратегията и   

приоритетите на Европейския стратегически форум за научна инфраструктура.  

1.3.  Държавни институции: 

Държавната политика в областта на иновациите се определя от Министерския съвет и се провежда 

от министъра на икономиката. Политиката се формира по предложение на Съвета за интелигентен 

растеж към Министерския съвет. 

Създава се Агенция за икономически растеж, чиято основна цел е подкрепа на иновациите, 

включително и финансово, чрез подпомагане на научноизследователски развойни проекти; 

изпълнява мерки за развитие на иновациите, заложени в Стратегията. 



Проектът на Закон за иновациите предлага изменения и във функционирането и структурата на   

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската агенция 

за инвестиции.  

 

2. Информация и консултации със заинтересованите страни. 

 

Проектът на Закон за иновациите беше разработен от междуведомствена работна група, в чиито 

състав участваха представители на: Администрацията на Министерския съвет, Министерството на 

икономиката, Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия и Българската агенция за инвестиции. В рамките на работната 

група бяха осъществявани консултации Българската академия на науките – Единен център за 

иновации. 

В съответствие с нормативните изисквания, проектът на Закон за иновациите ще бъде подложен 

на обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване.   

3. Дефиниране на проблема. 

Ниският иновационен потенциал на българските предприятия и недостатъчната комерсиализация 

на приложните изследвания, слабата обвързаност между науката и бизнес са едни от основните 

дефинирани слабости в иновационния процес.   Разходите за НИРД са все още недостатъчни и са  

съсредоточени преди всичко в сферата на медицината, техническите и естествените науки (89%). 

Частните разходи за НИРД са основно в преработващата промишленост и са разпределени 

изключително неравномерно по райони – предимно в Югозападен район.  

 

4. Определяне на целите. 

С проекта на Закон за иновациите се поставя следната основна цел: подобряване на 

иновационната екосистема в България и насърчаване на растежа и конкурентоспособността на 

българските предприятия.  

Проектът на Закон за иновациите залага следните специфични цели: подобряване на 

сътрудничеството между научно-изследователските организации и бизнеса, чрез съгласуване на 

политиките за развитие на образованието, науката и иновациите; осигурява на обвързаност между 

източниците за финансиране на иновациите;  устойчивост и предвидимост на иновационната 

политика. 

Проектът на Закон за иновациите синхронизира специфичните цели със стратегическата цел 

заложена за постигане до 2020 г. в Стратегията, както следва: България да премине от групата на 

„плахите иноватори”  в групата на „умерените иноватори”.  



 
5. Варианти на действие. 

0. Вариант 0 – Без намеса; 

1. Вариант 1 – Въвеждане на правна рамка и оптимизиране на администрирането; 

2. Вариант 2 – Въвеждане на правна рамка и създаване на нова държавна структура. 

6. Анализ на въздействията на вариантите. 

Във Вариант 0  

Без намесата на целенасочена държавна политика по отношение на иновациите се очаква 

задълбочаване на проблемите възникващи от ниската иновационна активност на предприятията; 

липсата на обвързаност между научно-изследователските организации и бизнеса; отслабване на 

иновативния капацитет на предприятията, включително и на големите.  

Липсата на държавна структура, която да следи за развитието на научната инфраструктура, 

развитието на иновативния капацитет на предприятията за внедряване на научните постижения, 

реализацията на научно-изследователските проекти и подпомагане на процеса по обвързване 

резултатите с икономическата полза ще постави под въпрос изпълнението на Споразумението за 

партньорство. В тази връзка биха могли да възникнат реални рискове за усвояването на средствата 

от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, както и други финансови инструменти за подкрепа на 

иновациите. 

Във Вариант 1  

Въвеждането на правна рамка, регламентираща иновационния процес, осигурява устойчивост и 

предвидимост на иновационната политика. Организирането на държавна структура,  която да 

администрира подпомагането и финансирането на научно-изследователските и развойни проекти 

и тяхното внедряване от предприятията, ще позволи създаването и задълбочаването на връзката 

наука-бизнес. 

Вариант 1 предвижда сливането на следните съществуващи структури: Българската агенция за 

инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. По 

този начин ще се обедини експертния потенциал на двете агенции, ще се постигне синергия в 

работата на административните звена, по-добра комуникация с бизнеса и по-голяма ефективност 

при реализация на икономически проекти с особена важност за страната.  

Същевременно в рамките на новата административна структура ще обособи звеното за 

мониторинг и оценка на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република 

България, с което ще се отговори на препоръка на ЕК .  



Сливането на агенциите дава възможност и за следните допълнителни ефекти: обединяването на  

идентични процеси във двете съществуващи структури ще повиши ефективността от работата по 

подкрепа на МСП, привличането на инвестиции и стимулиране на иновационната активност. 

Използването на съществуващия експертен потенциал ще позволи плавното и в кратки срокове 

постигане на пълноценно функциониране на звеното за мониторинг на Стратегията.  

Политиките на правителството в областта на насърчаването на икономическия растеж ще бъдат 

оптимизирани с минимален разход за държавния бюджет. 

Въздействие върху предприятията – не се предвижда въвеждането на административен режим за 

предприятията или научно-изследователските организации, включително и регистрационен. 

Подпомагането на предприятията и научно-изследователските организации ще се извършва на 

проектен принцип. 

Във Вариант 2 

Вариант 2 –  създаване на нова агенция, която да следи и администрира процеса по иновации и 

наблюдение и оценка на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Този вариант 

също предвижда въвеждането на правна рамка, осигурявайки устойчивост и предвидимост на 

иновационната политика.   

Създаването на нова агенция изисква значителен финансов, човешки и времеви ресурс, 

изграждане на административен капацитет и експертиза.  

Забавянето на процеса по въвеждане в пълна функционалност на новата агенция, която да 

наблюдава изпълнението на Стратегията, е възможно да доведе до рискове за усвояването на 

средствата от Европейските фондове, както и да понижи доверието в европейските партньори. 

Въздействие върху предприятията – не се предвижда въвеждането на административен режим за 

предприятията или научно-изследователските организации. Подпомагането на предприятията и 

научно-изследователските организации ще се извършва на проектен принцип. 

 

7. Сравняване на вариантите. 

Предпочитаният вариант е Вариант 1, тъй като постига основните цели с най-малки разходи за 

държавния бюджет, не обременява предприятията с административни тежести и няма да доведе 

до забавяне в изпълнението на политиките и мерките в подкрепа на МСП, насърчаване на 

инвестициите и иновациите.   

Вариант 0 – непредприемане на действия за подобряване на изпълнението на политиките и 

мерките за подкрепа на МСП, инвестиции и иновации не стимулира в желаната степен 

икономическия растеж и конкурентоспособността на предприятията, задълбочава негативните 

тенденции по отношение слабата обвързаност между науката и бизнеса. Непредприемането на 

действия крие множество рискове за усвояването на средствата от оперативните програми. 



Вариант 2 – частично постига основните цели на иновационната политика, но с по-ниска 

ефективност и по-високи разходи за държавния бюджет. Създаването на нова агенция предполага 

изграждането и на съпътстваща обща администрация. Не е наличен елемента на синергия, 

произхождащ от съчетаването на политиките по насърчаване на МСП, иновации и инвестиции.  


