
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

Институция- Община Пещера 

Нормативен акт- Проект за План за действие за общинските концесии на Община 

Пещера за периода 2022-2027 г. 

I.Дефиниране на проблема 

С Националната стратегия за развитие на концесиите са определени целите – 

общи и специфични, и приоритетите в областта на концесиите за периода 2018 – 2027 г. 

на основата на извършения анализ на състоянието на концесиите, специфичните за 

страната нужди за развитие, както и в съответствие с предложенията, направени от 

Националното сдружение на общините в Република България и редица публични органи. 

За осигуряване на изпълнението на Национална стратегия за развитие на 

концесиите в Република България за периода 2018 г. – 2027 г., както и за бюджетното 

планиране на разходите, свързани с концесионната дейност, Законът за концесиите 

предвижда приемането и на План за действие за общинските концесии. 

Планът за действие изразява политиката за концесии на Община Пещера. С него 

се определят концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят целите и 

приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите, за 

съответния програмен период. 

 

II.Цели 

Привеждане в съответствие с действащото законодателство и ще служи за 

определяне на концесиите, чрез които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени 

в Националната стратегия за развитие на концесиите. 

 

 

III. Идентифициране на заинтересованите страни 

Преки заинтересовани страни: 

1.Администрация на Община Пещера 

Косвени заинтересовани страни: 

Населението на Община Пещера, включително и организации, в качеството им на 

заинтересовани страни в отделните случаи. 

IV.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. 



По своята същност Плана осъществява пряко регулиране на обществени 

отношения и поради тази причина вариантите са само два-Вариант 1 ,,без намеса“ и 

Вариант 2 ,,Приемане на План“. Всякакъв друг вариант би бил неизпълнение на 

нормативни актове от по-високо ниво. 

Вариант за действие 1,, Без намеса“ 

При този вариант ще продължи да се наблюдава: 

• Неизпълнение на законоустановени задължения. 

 

Вариант за действие 2 ,,Приемане на Наредбата“ 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

- Синхронизиране на Плана за действие за общинските концесии на Община Пещера за 

периода 2022-2027 г. с действащото законодателство в Република България; 

- Ще служи за определяне на концесиите, чрез които ще се изпълнят целите и 

приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите. 

 

V.Разходи 

Вариант за действие 1,, Без намеса“ 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. Община Пещера 

      Община Пещера няма да има допълнителни разходи, освен в качеството й на 

администрация, изработваща нормативни актове и задължена да извършва мониторинг 

и контрол за изпълнение на Плана за действие за общинските концесии на Община 

Пещера за периода 2022-2027 г. 

 

Вариант за действие 2 ,,Приемане на План“ 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. Община Пещера 

      Община Пещера няма да има допълнителни разходи, освен в качеството й на 

администрация, изработваща нормативни актове и задължена да извършва мониторинг 

и контрол за изпълнение на Плана за действие за общинските концесии на Община 

Пещера за периода 2022-2027 г. 

 

VI. Ползи 

Очаква се всички заинтересовани да имат полза от въвеждането на ясни и точни 

условия за реда за възлагане на концесии в Община Пещера и да създава възможност за 

по-ефективно разпределение на публични средства 

 



Вариант за действие 1,, Без намеса“ 

Ползите за заинтересованите лица са следните : 

Във варианта без намеса нито една от заинтересованите страни няма да има ползи 

 

Вариант за действие 2 ,,Приемане на Плана“ 

Ползите за заинтересованите лица са следните : 

1. Община Пещера 

Ще бъдат въведени ясни и точни условия за  реда за възлагане на концесии в 

Община Пещера и създаване на възможност за по-ефективно разпределение на публични 

средства 

 

VII. Потенциални рискове 

Не са идентифицирани конкретни рискове  при реализирането на Вариант за действие 2 

,,Приемане на Плана“ 

VIII. Административна тежест 

Административната тежест ще бъде намалена за всички заинтересовани страни. 

IX.Въздействие върху микро, малки и средни предприятия 

Проектът засяга частния капитал като улеснява гражданите. 

X. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието : 

Проектът на плана не изисква цялостна оценка на въздействието 

XI. Обществени консултации 

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

1.Ясни ли са предложените разпоредби ? 

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. 

 

 

 


