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Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване и
функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни
консултации от Българската академия на науките
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
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на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и
изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките.
Изпълнението на Европейското изследователско пространство и повишаването на
конкурентоспособността в Европейския съюз, основана на иновации и цифрова
трансформация, поставят пред България нови предизвикателства. Едно от тях е именно
развиването на научни изследвания, основани на принципите на отговорна и
ориентирана към гражданите и бизнеса наука. От друга страна, провеждането на
политики, основани на знание и доказателства, както и взимането на решения в ключови
сектори въз основа оценка на въздействието и научна експертиза ще спомогне за
укрепване на връзката между науката, обществото и икономиката.
Българска академия на науките, като водещия научен център, освен фактор за
икономическо и социално развитие на страната, е и активен участник в процеса на

изграждане на общество, базирано на знанието. Институтите ѝ компетентно и
пълноценно подпомагат работата на редица министерства и институции, като
изпълняват общонационални оперативни дейности и предоставят консултантски и
експертни становища в почти всички сфери на обществения живот. По примера на добри
практики на редица държави, както и на Европейската комисия предлагам да бъде
създаден механизъм, който да регламентира възлагането и изпълнението на научни
консултации от Българска академия на науките, да спомогне да се подобри
координацията, да се изгради по-добра връзка на академията с държавната
администрация, с гражданите и индустрията и не на последно място да се увеличи
въздействието от инвестираните публични средства в Българска академия на науките.
Основна цел на механизма е да осигури навременна висококачествена и
независима научна експертиза в полза на правителството по въпроси от стратегическа
важност при формулирането на политики и инструменти за изпълнение на държавната

ЕК
Т!

политика, както и при транспонирането на европейски директиви. Смятам, че
въвеждането му ще повиши и информираността на обществото относно ползите от
използването на научни доказателства и знания, ще повиши качеството и ще насърчи
употребата на иновативни решения в администрацията.

Прилагането на предложения проект на Постановление на Министерския съвет не
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изисква допълнителни финансови средства, тъй като съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1, буква „в“
от Закона за Българска академия на науките приходите по бюджета на академията се
формират от трансфер от държавния бюджет за изпълнението и на национално
възложени дейности. Изключение ще са случаите, когато на учените в академията ще се
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възлагат спешни задачи, продиктувани от форсмажорни обстоятелства, за чието
изпълнение се изисква използване на специфично оборудване, закупуване на
консумативи и командироване на специалисти. Необходимите за изпълнението на тези
консултации средства ще са за сметка на възложителя, в чийто ресор е възникналото
обстоятелство.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет,
поради което прилагаме одобрена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието,
която е съгласувана с администрацията на Министерския съвет по реда на чл. 30б, ал. 3
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на
акт са проведени обществени консултации, като проектът на Постановление на

Министерския съвет, докладът на министъра на образованието и науката, частичната
предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет са публикувани на
интернет страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за
обществени консултации.
В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за
постъпилите предложения заедно с обосновката за неприетите предложения в резултат
на проведените обществени консултации е публикувана на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и Портала за обществени консултации.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 – 34 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със
справка за приетите и неприетите предложения и бележки, както и съображенията за
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това, са приложени към настоящия доклад.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския съвет
да приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за създаване и
функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от
Българската академия на науките.
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