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И З В А Д К А ! ! !

ЗАСЕДАНИЕ
на Министерския съвет
5 май 2010 г.

Заседанието започна в 10.30 часа и беше ръководено от министърпредседателя Бойко Борисов.
..............
Точка 6
Доклад относно одобряване на Рамкова позиция на
Република
България
относно
двустранни
консултации по националните цели във връзка със
стратегията „Европа 2020”
БОЙКО БОРИСОВ: Вносител съм аз и заместник министър-председателят
и министър на финансите.
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Господин премиер, предлагаме по тази
точка кратка дискусия, тъй като някои неща трябва да се прецизират на ниво
министри, ако не възразявате.
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин премиер, става дума за това, че ние не
виждаме как до 2020 г. парите за наука могат да нараснат на повече от 0,6 на сто.
КОНСТАНТИН

ДИМИТРОВ:

Министерството

на

икономиката

и

енергетиката казват, че могат да постигнат и до 2 на сто. Министерството на
образованието и науката, казват 0,6 на сто.

Европейската комисия споменава според нейни изчисления цифри 1,2 на
сто и 1,4 на сто. Така че, това е един от въпросите, които на министерско ниво би
трябвало да бъде уточнен от наша гледна точка.
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Имам предвид, че България е на последно място по
иновации и конкурентоспособност в Европа. Предвид финансовата криза и практиката
през последните години, смятам, че повече от 0,6 на сто ние няма да достигнем. Ако
достигнем, е добре, ще ни похвалят. Обаче, ако достигнем до 0,7 на сто и 0,8 на сто, а
сме обещали едно и нещо или два, отново няма да сме постигнали нищо. Не виждам
как ще се увеличат частните вложения за стимулиране на науката. Държавата поема
определен ангажимент, но в страните, където има много пари за наука, те се дължат
преди всичко на частната подкрепа. Това означава при нас да очакваме да навлезе
нова култура, но не виждам как за тези десет години ще има такава драстична
промяна, която ще доведе до това. Мечтая да съм министърът, който да има тези
проценти за наука, но не е реалистично. Ако от нивото сега отидем към 0,6 на сто –
това е двойно увеличение.
БОЙКО БОРИСОВ: Искам да кажа, че ако България е била управлявана
правилно, ако не е направена тази разбойническа приватизация, ако не са източвани
по такъв безобразен начин държавните предприятия, бюджетите и не се ширила тази
корупция, не двойно, а тройно е можело да бъдат вдигнати парите за образование и за
култура.
С програмата и с действията си това правителство, надявам се истински
хората да го оценят и този процес да продължи, така че спокойно през 2020 година да
даваме повече пари за наука и то така, както е европейската тенденция. За това ние
сме в Европейския съюз и искаме да сме и в доброто и в лошото съизмерими с
другите европейски държави. Така, че не приемам аргументът ви, че от сега трябва да
си мислим, че ние не можем да осигурим пари – точно обратното.
Убеден съм, че държавата може да работи много по-добре, правим го и
действаме.
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин министър-председател, въпросът е, че в
тази точка са заложени за иновации от 0,6 на сто, с което ние твърдо не сме съгласни.
Според Европейската комисия минималното за България би трябвало да е 1,4 на сто.
Европейската цел 2020 е 3 на сто. Ние смятаме,че трябва да е между 1,4 на сто и 2 на

сто. Също така смятаме, че трябва да бъде заложено като минимална цел, защото
много добре знаем как винаги се намира кауза, която да мобилизира повече
обществен ентусиазъм за харчене на пари, ако ние искаме да развиваме иновации, а
това е целта ни, защото имаме конкурентноспособна икономика.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 6 с предложението на Трайчо Трайков.

