
ПЪРВИ ДЕН
Регистрация на участниците и попълване на 
въпросник за предварителна самооценка
Откриване на семинара. Представяне на 
участниците и на целите на обучението.

Оценка на въздействието на законодателството 
– същност, понятия, правила, подходи. Видове 
оценки на въздействието
Презентация, дискусия  10:00  - 11:30

Кафе пауза   11:30 – 11:45

Концепция за практическо въвеждане на 
оценката на въздействието в нормотворческия 
процес на Народното събрание и Министерския 
съвет
Презентация, въпроси и отговори 11:45 – 13:15

Обяд                                          13:15 - 14:00

Прилики и разлики между оценка на 
въздействие на законодателството и оценка на 
въздействие на политиките
Презентация, въпроси и отговори     14:00 – 15:30

Кафе пауза                                              15:30 – 15:45

Ръководство за извършване на оценка на 
въздействието на законодателството в Р 
България
Презентация, въпроси и отговори      15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня 17:15 - 17:30

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Надя Анастасова
организатор на обучението

e-mail: nadya_anastasova@chrdri.net
тел.: 0882826674

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между Международния обучителен център на МОТ 
и ЦРЧРРИ

ВТОРИ ДЕН
Защо да правим оценка на въздействието 
на законодателството върху демографското 
развитие? 
Презентация, въпроси и отговори 10:00  - 11:30

Кафе пауза   11:30 – 11:45

Идентифициране на демографското 
въздействие на законодателството в рамките 
на по-общото социално въздействие 
Презентация, въпроси и отговори 11:45 – 13:15

Обяд                                  13:15 – 14:00

Извършване на оценка на въздействие на 
законодателството върху демографското 
развитие
Работа по казус                          14:00 – 15:30

Кафе пауза                  15:30 – 15:45

Извършване на оценка на въздействие на 
законодателството върху демографското 
развитие - продължение
Работа по казус                15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня. Оценка и 
закриване  на семинара                17:15 - 17:30

•     единадесет съвременно оборудвани
учебни зали;                          

•     модерна конферентна зала с
възможност за симултанен превод от
няколко езика;

•     библиотека с читателски места,
копирни, компютърни услуги и  
интернет;

•     хотелска част с три корпуса;
•     ресторант със сто места и бар;
•     тенис на корт;
•     тенис на маса;
•     билярд;
•     дартс;
•     баскетболна площадка;
•     фитнес зала и сауна. 

Центърът разполага с: Оценка на въздействието 
на зaконодателството върху 
демографското развитие
семинар, 6 - 7 юли 2015 г.
семинар, 9 - 10 юли 2015 г.
форма на обучение: присъствена

www.chrdri.net

LSDPLM-FF-02-15
LSDPLM-FF-03-15

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

За допълнителна информация:



 ВЪВЕДЕНИЕ

 Периодично в общественото 
пространство се пораждат дискусии 
относно демографския срив в 
България, които напоследък 
придобиват особено тревожен тон. 
Статистическите данни, факти, 
тенденции и прогнози са 
изключително неблагоприятни.
Демографските дисбаланси 
се превръщат в проблем на 
макрофискалната стабилност и 
устойчивостта на всички социални 
системи – пазар на труда, пенсионна 
и здравна система, системата за 
социално подпомагане и дългосрочни 
грижи, образователната система и др.
В отговор на демографските 
предизвикателства България 
предприема хоризонтална 
интегрирана демографска политика 
с максимално обхватна и широка 
платформа. 
 Елемент на тази политика 
е въвеждането на оценка на 
въздействието на законодателството 
върху демографското развитие.

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• Повишаване знанията 
на държавната администрация 
за оценка на въздействието на 
законодателството.
• Изграждане на практически 
умения за оценка на въздействието 
на законодателството върху 
демографското развитие в рамките 
на общата социална оценка на 
въздействието.
• Подобряване на работата на 
администрацията по изпълнение на 
държавната демографска политика 
и целите на Актуализираната 
национална стратегия за демографско 
развитие на населението в Р България 
(2012-2030 г.).
 На успешно завършилите ще 
бъде издаден сертификат.

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Повишаване на знанията 
на държавната администрация 
за оценка на въздействието на 
законодателството;
• Изграждане на умения 
за оценка на въздействието 
на законодателството върху 
демографското развитие в рамките 
на общата социална оценка на 
въздействието;

 ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Членове на Междуведомствената 
работна група по демографските 
въпроси към министъра на труда 
и социалната политика и други 
представители на специализираната 
администрация на МТСП и ВРБ към 
министъра на труда и социалната 
политика, които имат отношение 
към прилагането на демографската 
политика.

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ВЪРХУ ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ”

 МЕТОДИКА НА   
           ПРЕПОДАВАНЕТО

 Обучението е базирано 
на метода „Учене чрез опит”.
Това предполага участие 
на обучаемите чрез техния 
професионален опит и практика. 
Едновременно с това участниците 
ще бъдат запознати с концепцията, 
теорията и практическото 
ръководство за оценка на     
въздействието    на законодателството 
върху демографското развитие, 
които ще бъдат представени чрез 
Power Point презентации, с оглед 
систематичното предаване на 
информацията.Практическата работа 
е обособена в дискусии, въпроси 
и отговори и работа по казуси за 
ефективно участие в семинара. 

 ЛЕКТОР

 Обучението ще се води от 
г-жа Емилия Войнова, доктор по 
социология и началник на отдел 
„Демографска политика и планиране“ 
в дирекция „Стратегическо планиране 
и демографска политика“ в МТСП. 
Тя се занимава със стратегическо и 
оперативно планиране и координиране 
на държавната политика в областта 
на демографското развитие на 
населението, етничните въпроси и 
равни възможности. Д-р Войнова е 
разработвала и Националния план за 
намаляване на бедността в България.

СЪДЪРЖАНИЕ НА    
          ОБУЧЕНИЕТО

 През първия ден на обучението 
участниците ще бъдат запознати 
с особеностите на оценка на 
въздействието на законодателството 
и с разликите между оценка на 
въздействие на законодателството и 
оценка на въздействие на политиките. 
Освен това по време на обучението 
ще бъде обсъдена концепцията за 
практическо въвеждане на оценката 
на въздействието в нормотворческия 
процес на Народното събрание и 
Министерския съвет. Обучаемите 

• Идентифициране на 
демографското въздействие на 
законодателството в рамките на по-
общото социално въздействие; 
• Прилики и разлики 
между оценка на въздействие 
на законодателство и оценка на 
въздействие на политики;
• Извършване на оценка на 
въздействие на законодателството 
върху демографското развитие.

www.chrdri.net

ще разберат какви са приликите 
и разликите между оценка на 
въздействие на законодателство 
и оценка на въздействие на 
политики. Ще се запознаят и с 
ръководството за извършване 
на оценка на въздействието на 
законодателството в Р България. 
 През втория ден на обучението 
ще бъдат обсъдени въпросите „Защо 
да правим оценка на въздействието 
на законодателството върху 
демографското развитие?“, „Как да 
идентифицираме демографското 
въздействие на законодателството 
в рамките на по-общото социално 
въздействие?“ и „Как практически 
да бъде извършена оценка на 
въздействие на законодателството 
върху демографското развитие?“.


