
Приложение № 1 

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Община Костенец Нормативен акт: Плана  за действие на 

Община Костенец за подкрепа на 

интеграционните политики (2019-2020) г: 

За включване в нормативната  програма на 

Общински съвет- Костенец Дата: 28.02.2019 г. 

Контакт за въпроси: Мариана Павлова 

Директор Дирекция АПО 

Телефон: 07142/23-82, вътр. 211 

1. Дефиниране на проблема:  

 Приемане на  Плана  за действие на Община Костенец за подкрепа на 

интеграционните политики (2019-2020) г: 

Планът  за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики 

(2019-2020) г: съответства на заложените дейности  в Областна стратегия за интегриране на 

ромите / 2012-2020/, Национална стратегия за интегриране на ромите и Плана за действие към 

нея,  на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т.12 и т. 23 и чл.27, ал.3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация.  

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, 

които обосновават нормативната промяна. 

Причините налагащи приемането на  подзаконовия акт : 

 Планът  за действие на Община Костенец за подкрепа на 

интеграционните политики (2019-2020) г: трябва да отговаря на всички 

критерии и да формира политиката на общината в сферата на етническите и 

интеграционни процеси.  

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или 

възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. 

Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизане в сила на плана 

. 



2. Цели: 
1. Създаване на предпоставки за активно участие и социална интеграция на 

етническите малцинства във всички сфери на обществения живот на територията на 

община Костенец; 

 2. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и 

оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост - социализиране, приобщаване, 

включване на малцинствени общности в обществения живот; 

 3.Съхранение и развитие на културната, религиозната и езикова идентичност на 

етнически малцинствени общности като фактор за взаимно опознаване и духовно 

развитие; 

 4. Популяризиране съвместни дейности на етническите малцинства и българското 

население и работа в посока промяната на общественото мнение към етническите 

общности в позитивна посока; 

 5. Подобряване на достъпа до здравеопазване, образование и трудова заетост на 

представителите на етническите групи, с акцент върху най-уязвимите в социално - 

икономическо отношение граждани; 

6. Преодоляване социалната изолация чрез провеждане на образователна политика, 

ориентирана към личностно развитие на младия човек, към неговата индивидуалност, 

социална и етническата цялост.; 

 7.Подобряване на здравния статус и здравната култура сред малцинствата; 

 8. Да се създадат условия за подобряване благосъстоянието на ромското население 

чрез повишаване образованието и изграждане на трудови навици; 

 9. Подобряване на жизнените условия на малцинствени групи в неравностойно в 

социално и икономическо положение и осигуряване на социална защита; 

 10. Осигуряване на условия за равно третиране на всички граждани, независимо от 

пол, вероизповедание и етническа принадлежност; 

11. Да се премахне всякаква форма на расова дискриминация със съдействието и 

прякото участие на държавната и изпълнителната власт; 

12. Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си. 

 

Предложеният проект на Плана  за действие на Община Костенец за подкрепа 

на интеграционните политики (2019-2020) г. е разработен в съответствие с 

българското е европейско законодателство. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и 

график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата 

стратегическа рамка? 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Община Костенец, етническите малцинства, техните семейства, дирекция „Социално 

подпомагане” град Ихтиман, дирекция „Бюро по труда” град Ихтиман  

Други заинтересовани страни : 

Служители, учебни заведения на територията на общината,  публични и частни организации, 

НПО 

Крайни потребители: 



Малцинствените групи  

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички 

предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни 

органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант 

,,без намеса“ и предложения вариант за приемане на Плана  за действие на Община 

Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020) г.. Вариантите са само 

два - Вариант 1 ,,без намеса“ и Вариант 2 ,,Приемане на Плана  за действие на Община 

Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020) г “. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие 

от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

Вариант за действие 1,, Без намеса“ 

При този вариант предполага да не се предприемат никакви действия: 

 Липса на конкретни предложения и дейности в сферата на интеграцията на 

малцинствата.; 

 Липса на необходимата основа за ефективно проследяване на изпълнението на 
дейностите 

 Неизпълнение на законоустановени задължения. 

  

Вариант за действие 2 ,,Приемане на Плана“ 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

Конкретни заложени цели и дейности и  тяхното изпълнение.  Плана  за действие на 

Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020) г. е 

съобразен с потребностите малцинствата в община Костенец и са предложени от 

широк кръг заинтересовани институции. Заложени са реално изпълними дейности, 

които да спомогнат за развитието на политиките в сферата на етническите и 

интеграционни процеси. 

  изпълнение на законоустановени задължения. 

5. Негативни въздействия: Не са установени такива 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от 

вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани 

страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни 

въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. 

6. Положителни въздействия:  

 Очакванията от прилагането на Плана  за действие на Община Костенец за 

подкрепа на интеграционните политики (2019-2020) г е да осигури конкретни и 



ясно регламентирани дейности в сферата на етническите и интеграционни процеси за 

2019 г. и  за 2020 година.; 

 Синхронизиране действията на заинтересованите страни на територията на Община 

Костенец;  

 Прилагане на нормативните изисквания на местно равнище.  

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани 

страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете 

как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Не са идентифицирани конкретни рискове при изпълнение на дейностите заложени в  Плана  

за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-

2020) г. 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително 

възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

Административната тежест няма. 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и 

услуги? 

Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и услуги. 

9. Създават ли се нови регистри? - Не 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? Актът 

не засяга МСП. 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

Проектът на нормативен акт не изисква цялостна оценка на въздействието. 

12. Обществени консултации:  

 Проектът на Плана  за действие на Община Костенец за подкрепа на 

интеграционните политики (2019-2020) г ще се публикува за обществена 

консултация на интернет страницата на община Костенец. (http:www.kostenetz.com). 

Срокът за обществената консултация ще бъде 30 дни, считано от 28.02.2019 година.  
Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

1.Ясен  ли е предложения  Плана  за действие на Община Костенец за подкрепа на 

интеграционните политики (2019-2020) г? 

2.Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт ? 

3.Други предложения и коментари извън зададените в документа теми ? 



Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка 

на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните 

актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни 

процедури. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?  

Предлаганият проект за Плана  за действие на Община Костенец за подкрепа на 

интеграционните политики (2019-2020) г е подзаконов нормативен акт, поради което 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, 

свързани с тази материя, Областна стратегия за интегриране на ромите / 2012-2020/, 

Национална стратегия за интегриране на ромите и Плана за действие към нея. 

 Предлаганият  Плана  за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните 

политики (2019-2020) г. не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското 
законодателство. 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията 

по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я 

приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Мариана Павлова - Директор Дирекция АПО  

Дата: 28.02.2019 г. 

Подпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 


