
 

 

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  

                                                                                                                             Проект 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   №  … …  

 

от        …………       2021 година 

 

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г., ОБН., ДВ, БР. 20 ОТ 2021 Г.,  

ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 27 ОТ 2021 Г. 

 

 

 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И  Я  Т     С  Ъ  В  Е  Т  

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И :  

 

 

                 § 1.  Създават се чл. 2а-2б: 

 „Чл. 2а . (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 

икономиката за 2021г. във връзка с преминаване на част от функциите на Държавна агенция 

за научни изследвания и иновации в Министерството на икономиката, общо в размер на 

4 750 500 лв., в това число: 

1. По Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и 

конкурентоспособност, Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и 

иновациите“ в размер на 4 710 600 лв., в т.ч. персонал 199 500 лв. 

2. По Политика в областта на ефективното външноикономическо 

сътрудничество, Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в 

търговската политика на Европейския съюз“ в размер на 39 900 лв., в т. ч. персонал 39 900 

лв. 

(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на бюджета на Министерството на 

икономиката с централния бюджет в размер 4 750 500 лв. 

(3)  Увеличава показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г. със сумата 4 511 100 лв. 

 

Чл.2б. (1) Средствата по чл.2а да се осигурят за сметка на намаление на разходите 

на Министерския съвет, бюджетна програма „Други дейности и услуги“ за 2021 г. в общ 

размер 4 750 500 лв., в т.ч. персонал – 239 400 лв. 

(2) Намалява показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г. със сумата 4 511 100 лв.“ 

 

§ 2.  В чл. 7 се създава ал. 3: 

„(3) Главният секретар на Министерския съвет и министърът на икономиката да 

извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. съгласно чл. 2а-2б и да уведомят 

министъра на финансите.“ 
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Преходни и заключителни разпоредби 

§ 3. В Устройствения правилник на Mинистерството на икономиката, приет с 

Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 Г. (Обн., ДВ, БР. 108 от 2014 г.; изм. 

и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 от 2016 г., бр. 49, 65 и 106 от 2018 г., бр. 18, 27 и 

42 от 2019 г. , бр. 103 и 110 от 2020 г. и бр. 20 и 27 от 2021 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 5, ал. 1 т. 15 се изменя така:  

“15. разработва и осъществява държавната политика в областта на иновациите, 

като подкрепя повишаването на иновационната активност на предприятията и на 

иновационната култура на предприемачите;” 

 2. В чл. 11, ал. 2 числото "625" се заменя с "627". 

3. В чл. 26 се правят следните изменения: 

а) точка 4 се изменя така: 

“4. разработва и участва в осъществяването на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация на Република България;) “ 

б) точка 5 се изменя така: 

“5. координира и участва в осъществяването на процеса „предприемаческо 

откритие", който е свързан с разработването и изпълнението на Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация на Република България.”;  

в) точка 11 се изменя така: 

“11. отговаря за прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република 

България, които произтичат от членството в ЕС, в областта на иновационната политика”;  

4. В чл. 26а се създава нова т. 18.  

„18. координира и подпомага участието на Република България в Инициативата 

„ЕВРИКА" и в Съвместната програма „ЕВРОСТАРС";  

5. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3: 

а) в наименованието числото „625“ се заменя с „627“; 

б) на ред „Специализирана администрация“ числото „472“ се заменя с „474“; 

в) на ред „дирекция „Икономическа политика““ числото „17“ се заменя със „19“; 

 

§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия (обн. ДВ, бр. 32 от 2015 г., изм. ДВ, бр. 82 от 2015 г., бр. 

49 от 2018 г. и бр. 20 от 2021 г.),  се правят следните изменения: 

1. В чл. 8, ал. 2 числото „47“; се заменя с  „52“ 

2. . В приложението към чл. 8, ал. 3: 

а) в наименованието числото „47“ се заменя с „52“; 

б) на ред „Специализирана администрация“ числото „33“ се заменя с „38“; 

в) на ред „дирекция "Интернационализация на малките и средните предприятия"“ 

числото „20“ се заменя с „24“; 
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г) на ред „Дирекция „Развитие на малките и средните предприятия“, числото „13“ 

се заменя с „14  “. 

 

§5. В Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на 

Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на 

енергетиката и на Министерството на туризма (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 

82, 86 и 100 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 65 от 2019 г.  и бр. 20 от 2021 г.) в чл. 4, ал. 2, 

т. 2 числото „47" се заменя с „52". 

 

§ 6. В приложението към чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавната 

агенция за научни изследвания и иновации, приет с Постановление № 70 на Министерския 

съвет от 2021 г. (Обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.,  изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 2021 г.), се правят 

следните изменения: 

 1. В наименованието числото „135“ се заменя със „128“ 

 2. На ред „Дирекция „Инструменти и мрежи" числото „25" се заменя с „18". 

 

§ 7. (1) Администрирането на текущата дейност на Националния иновационен 

фонд, както и програмирането на неговата дейност, ще се осъществяват от Изпълнителната 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“.  

(2) Активите, пасивите, правата и задълженията, дейностите, администрирането и 

архивите за осигуряване дейността на Националния иновационен фонд, създаден с  

Решение № 723 на Министерския съвет от 8 септември 2004 г. за приемане на Иновационна 

стратегия на Република България и мерки за нейната реализация, преминават от 

Държавната агенция за научни изследвания и иновации към Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия, считано от 2 юли 2021 г.  

(3) Преминаването на дейностите по ал. 1 се урежда със споразумения между 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Държавната 

агенция за научни изследвания и иновации, както и със съответните страни по сключените 

договори. 

(4) Държавната агенция за научни изследвания и иновации, Изпълнителната 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и съответните страни по 

сключените договори да предприемат действия за уреждане на взаимоотношенията по ал. 

3 със споразумения в срок до 31.07.2021 г. 

 

§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

 

§ 9. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни 

разпоредители с бюджет по бюджетите по § 1 и §2. 
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§ 10. Постановлението влиза в сила от 2 юли 2021 г. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 / СТЕФАН ЯНЕВ/ 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  

/ КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

 МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА: 

       /ЕМИЛИЯ ЯНЕВА/ 

 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА: 

       /ЗАРА ДОБРЕВА/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


