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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

КИРИЛ ПЕТКОВ 

Министър на икономиката 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Постановление №70 от 2 март 2021 г. за приемане на Устройствен 

правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание Проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление №70 от 2 

март 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за 

научни изследвания и иновации. 

С Постановление №70 от 2 март 2021 г. бе приет Устройствен правилник на 

Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), като чрез него на 

агенцията се възлагат функциите по координиране и контролиране на държавната 

политика по взаимодействие между научните изследвания, иновациите и 

технологиите. Новосъздадената държавна агенция към Министерския съвет бяха 

възложени политиките на двете водещи ведомства в областта на иновациите и 

научните изследвания – Министерството на икономиката и Министерството на 

образованието и науката. 

Съгласно параграф 15, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет №70 

администрирането на Националния иновационен фонд се прехвърля към държавната 

агенция, считано от 1 юли 2021 г., заедно с активите, пасивите, правата и 

задълженията, дейностите и архивите за осигуряване дейността на Националния 

иновационен фонд. 

Националния иновационен фонд (НИФ) е създаден през 2004 г., когато с 

приемането на Иновационната стратегия с РМС №723/2004, се планират средства за 
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подкрепа на иновационни проекти. Средствата се изразходват чрез Правила за 

управление на средствата от фонда (ПУСНИФ), които се утвърждават от министъра 

на икономиката при обявяването на конкурсните сесии. 

Фондът насърчава разработването на иновации, като съфинансира 

изпълнението на научноизследователските и развойни проекти в предприятията в 

рамките на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност 

на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на 

знания". Приложимият, към момента, режим на държавна помощ по отношение на 

схемата е Регламент (ЕО) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година. 

Понастоящем по НИФ в изпълнение са 21 броя договори с бенефициенти по 

10-та конкурсна сесия, 24 броя договори с бенефициенти по 11-та конкурсна сесия и 

2 споразумения с бенефициенти по съвместната програма Евростарс 2. 

Националния иновационен фонд е единствения механизъм за подкрепа на 

иновациите и научноизследователската и развойна дейност в предприятията със 

средства от държавния бюджет. Национална цел на България е разходите за НИРД 

да достигнат до 1.5% от БВП до 2020 г. По данни на НСИ, разходите за НИРД за 2019 

г. са в размер на 0,84% от БВП, т.е. целта все още не е постигната. 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП) има изграден капацитет за администриране и управление на Националния 

иновационен фонд, който се надгражда и подобрява всяка година. 

Създаването на нова институция като Държавна агенция за научни 

изследвания и иновации, която ще доразвие иновационната екосистема в България 

несъмнено е положителен факт, но тя следва да създаде свои собствен инструмент, 

който да допълва и подкрепя иновациите съвместно със схемата по иновационния 

фонд, администриран от ИАНМСП и който да подкрепя развитието на 

научноизследователската и развойна дейност от науката и трансфера на знания към 

бизнеса и обществото. 

Развитието на иновациите е условие за повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията, устояване на предизвикателствата на 

европейския и световния пазар и ускоряване на икономическия растеж. 

Според последното издание на Европейския индекс за иновации от 2021 г. 

България се нарежда на предпоследно място от общо 27 страни-членки, следвана 

само от Румъния. България е в групата на “нововъзникващите” иноватори с резултат 

от 50% иновационен индекс спрямо средноевропейския иновационен индекс. Като 

по-слаби развити области при измерването на Европейския иновационен индекс за 

България остават недостатъчно фирмени инвестиции в иновации и недостатъчното 

публично финансиране и подкрепа за НИРД. 

Кризата, причинена от COVID-пандемията, забави стартирането на 

Оперативните програми за подпомагане на предприятията през следващия 
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програмен период. Инвестициите в технологично обновление и иновации, чрез 

европейските фондове, реално ще достигнат до предприятията през следващата 

2022 година. Това налага предприемането на спешни мерки за подобряване на 

иновационната среда в българските предприятия. 

Предвид обстоятелството, че Държавната агенция за научни изследвания и 

иновации все още се структурира, а основният капацитет в областта на 

иновационната политика за предприятията е съсредоточен в Министерството на 

икономиката, предлагам като част от спешните мерки за подкрепа на иновативността 

на предприятията управлението на Националния иновационен фонд да остане към 

Министерството на икономиката, с администратор Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде приет 

приложеният Проект на изменение на Постановление №70 от 2 март 2021 г. за 

приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания 

и иновации. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

КИРИЛ ПЕТКОВ 

Министър на икономиката 

 

 


