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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА 

Министър на икономиката 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Устройствения правилник на Министерството 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., бр. 20, 27 и 64 от 2021 г. 

 

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 Устройствения правилник на 

Министерството на икономиката. 

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. На 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. 

Със създаването на Държавната агенция за научни изследвания и иновации 

водещите функции на министъра на икономиката по отношение на провеждането на 

иновационна политика се прехвърлиха на ДАНИИ, а от своя страна Министерството 

на икономиката участва в провеждането на иновационната политика и 
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разработването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), 

съвместно с Министерството на образованието и науката.  

Съгласно чл. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДАНИИ в правомощията 

на председателя на Държавната агенция за научни изследвания и иновации е да 

ръководи разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация и други стратегически документи, които имат пряко 

отношение към политиката по чл. 3, ал. 1, както и годишни и многогодишни 

програми за тяхното изпълнение. 

С приемането на Устройствения правилник на ДАНИИ се измени и 

Устройствения правилник на Министерството на икономиката, където ръководната и 

координираща роля по разработването и изпълнението на Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация се прехвърли на новосформираната агенция. Т ака, 

една от основните политики за стимулиране на икономическото развитие и 

повишаване на конкурентоспособността на министъра на икономиката и в условията 

на изпълняване на основни европейски политики, се прехвърли към ДАНИИ. 

Съгласно Регламента на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело 

и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, 

фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите 

държавите членки няма да могат да декларират разходи, свързани с конкретни цели, 

докато не бъде изпълнено благоприятстващото условие. 

В периода 2019-2020 г. като водеща отговорна институция за провеждането 

иновационната политика в страната, Министерството на икономиката стартира 

актуализация на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 

2021-2027 г. 

Съгласно приложение №2 от РМС 368 от 25 юни 2019 г., Министерството на 

икономиката бе определено като водеща институция за изпълнението на цел на 

политика 1 ”По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и 

интелигентен икономически преход“ към тематичните отключващи условия за 

средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. В тази цел на 

политиката попада и разработването на ИСИС 2021-2027 г. 

Предвид ангажиментите на Република България да приеме до края на 2021 г. 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация и в изпълнение на своите 

функции по ръководене и координиране на процеса по изготвяне на ИСИС 

Министерството на икономиката изготви проект на актуализирана Иновационна 

стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. 
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Предвид ангажиментите на Република България да приеме до края на 2021 г. 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация и 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 ръководенето и 

координирането на процеса на разработване и изпълнението на Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация да остане към Министерство на 

икономиката, като Държавната агенция за научни изследвания и иновации да 

изготвя ежегодно мониторинговия доклад за изпълнението на ИСИС и го представя 

на Съвета за интелигентен растеж. 

Предвид, постановеното Решение №16 от 27.10.2021 г. на Конституционния 

съд по конституционно дело №18  от 2021 г. за обявяване за противоконституционен 

Указ №129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на президента на 

Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е 

назначен Кирил Петков Петков и в контекста на мотивите на Решение 

№3/28.04.2020 г. на Конституционния съд по к.д. №5 от 2019 г.,  и с оглед 

съхраняване на правната сигурност у  заинтересованите страни, проектът предвижда 

промени в нормативни актове във връзка с администрирането на Националния 

иновационен фонд, заложени в Постановление № 264 на МС от 30.07.2021 г. за 

изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2021 г.  

за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни 

изследвания и иновации (обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 27 и 64 от 2021 

г.), чието влизане в сила се предвижда да е считано от 3 август 2021 г. с цел 

потвърждаване на направените изменения в акта.   

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху целевите 

стойности  на показателите за изпълнение на бюджета на Министерството на 

икономиката за 2021г., в т.ч. на ключовите индикатори.  

По проекта на постановление на Министерския съвет не се налага да бъде 

изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа 

разпоредби, въвеждащи в българското законодателство норми на правото на 

Европейския съюз. 

По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на 

въздействието по чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

По проекта са проведени обществени консултации, като проектът на акт, 

докладът към него и частичната предварителна оценка на въздействието се 

публикуват на интернет страницата на Министерството на икономиката и на Портала 

за обществени консултации. На основание чл. 26, ал. 4, изречение последно от 
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Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проектите, 

публикувани за обществени консултации е 14 дни. По-краткият срок е обоснован от 

необходимостта да се ускори приемането до края на 2021 г. на Иновационна 

стратегия за интелигентна специализация предвид ангажиментите на Република 

България. 

Настоящият доклад и проектът на Постановление са съгласувани, съгласно 

чл.32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. 

 

 

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 Постановление за изменение на Устройствения правилник на 

Министерството на икономиката. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА 

Министър на икономиката 


