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Носете си ЗНА на упражнението. След като 

предварително сте го прочели, разбира се. 



ОБЩИ ВЪПРОСИ 

 Понятие за „юридически акт“ (ЮА): 
 Волева характеристика; 

 Форма на ЮА; 

 Акт-действие и акт-документ. 

 Какво представлява „нормативният акт“ (НА)? 
  Индивидуален ЮА; 

  Общ ЮА. 

 Каква дефиниция дава за НА ЗНА? 

 Има ли нормативни актове, чието създаване не се регулира от 
ЗНА? 

 Какъв е предметът на регулиране на ЗНА? 

 Каква е ролята на Указ № 883 за прилагане на Закона за 
нopмaтивнитe aктoвe? Що за НА са указите? 

 Кои са НА, дефинирани в ЗНА? 
 За какво служи всеки от тези актове? 

 Кой може да приема/издава всеки от тези актове? 



НА В БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА 
 НА на законодателната власт; 

 Закони; 

 Кодекси. 

 НА на изпълнителната власт; 
 НА на МС: 

 Постановления; 

 Правилници; 

 Наредби; 

 Инструкции. 

 НА на министрите: 
 Правилници; 

 Наредби; 

 Инструкции. 

 НА на местната власт – Общ. съвет приема: 
 Правилници; 

 Наредби; 

 Инструкции. 

 НА, издавани от други органи. 



ЗАКОНИТЕ И КОДЕКСИТЕ, ПРИЕМАНИ ОТ НС 

 Какво представляват законите според ЗНА? 

 Каква е разликата между законите и кодексите? 

 Как се създават законите? 

 Какви видове закони познавате? 

 Материални и формални; 

 Текущи и органични 

 Как законите биват контролирани за своята 

конституционносъобразност? 



ПОДЗАКОНОВИ НА 

 Какво представляват „наредбите“, 

„правилниците“, „инструкциите“ и 

„постановления“? 

 Как се гарантира съответствието между ПНА и 

законите? 

 Кой може да издава ПНА (в тази връзка: какво 

означава понятието „компетентност“)? 



Относно приемането на законите 

 

Конституция на РБ: 

 Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и 
законите на страната. 

 Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. 

 Чл. 62. (1) Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява 
парламентарен контрол. 

 Чл. 73. Организацията и дейността на Народното събрание се осъществяват въз основа на 
Конституцията и на правилник, приет от него. 

 Чл. 74. Народното събрание е постоянно действащ орган. То само определя времето, през 
което не заседава. 

 Чл. 84. Народното събрание: 1. приема, изменя, допълва и отменя законите; 

 Чл. 85. (1) Народното събрание ратифицира и денонсира със закон международните 
договори, които… (вж. целия текст). 

 Чл. 86. (1) Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения. 

 (2) Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни 
органи, организациите и гражданите. 

 Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и 
Министерският съвет. 

 (2) Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския съвет. 

 Чл. 88. (1) Законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които се извършват на 
отделни заседания. По изключение Народното събрание може да реши двете гласувания да 
се извършат в едно заседание. 

 (2) Другите актове на Народното събрание се приемат с едно гласуване. 

 (3) Приетите актове се обнародват в "Държавен вестник" не по-късно от 15 дни след 
приемането им. 



Конституция на РБ: 
 Чл. 98. Президентът на републиката: 4. обнародва законите; 

 Чл. 101. (1) В срока по чл. 88, ал. 3 президентът може мотивирано да 
върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да 
му бъде отказано. 

(2) Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от 
половината от всички народни представители. 

(3) Повторно приетият от Народното събрание закон се обнародва от 
президента в 7-дневен срок от получаването му. 
 

 Чл. 102. (1) В изпълнение на своите правомощия президентът издава 
укази, отправя обръщения и послания. 

(2) Указите се приподписват от министър-председателя или от съответния 
министър. 

(3) Не подлежат на приподписване указите, с които президентът: 

1. назначава служебно правителство; 

2. възлага проучвателен мандат за образуване на правителство; 

3. разпуска Народното събрание; 

4. връща закон, гласуван от Народното събрание, за повторно обсъждане; 

5. определя организацията и реда на дейност на службите към 
Президентството и назначава персонала; 

6. насрочва избори и референдум; 

7. обнародва законите. 

 



 Чл. 74. (1) Председателят на Народното събрание разпределя законопроектите между 
постоянните комисии в тридневен срок от постъпването им. 

(2) Председателят на Народното събрание определя водеща постоянна комисия за всеки 
законопроект. 

 Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Постоянните комисии 
обсъждат законопроектите не по-рано от 24 часа от получаването им от членовете на 
съответната комисия. Те представят на председателя на Народното събрание мотивиран 
доклад в срокове, съобразени със законодателната програма и приетата едноседмична или 
двуседмична програма за работата на Народното събрание. 

 

 Чл. 77. (1) Законопроектите се приемат на две гласувания, които се правят в различни 
заседания. 

(2) Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно 
заседание. Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени 
предложения за изменение или допълнение на законопроекта. 

(4) При първото гласуване законопроектът се обсъжда по принцип и в цялост. Народните 
представители се произнасят по основните положения на законопроекта. 

 

 Чл. 81. (1) Народното събрание обсъжда и гласува законопроектите на второ гласуване 
глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени 
предложения или възражения, текстовете не се четат в пленарната зала. В този случай 
текстовете се прилагат към стенографския протокол като част от него. 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

В сила от 25.11.2014 г. 

Издаден от Народното събрание 

Обн. ДВ. бр.97 от 25 Ноември 2014г., доп. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.86 от 6 Ноември 

2015г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г. 

 



 Чл. 149, ал. 1 от КРБ: Конституционният съд: 2. произнася се по искане за установяване на 

противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и 

на актовете на президента; 

 Чл. 150. (1) Конституционният съд действа по инициатива най-малко на една пета от 

народните представители, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, 

Върховния административен съд и главния прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на 

ал. 1 от предходния член могат да се повдигат и от общинските съвети. 

(2) Когато установят несъответствие между закона и Конституцията, Върховният касационен 

съд или Върховният административен съд спират производството по делото и внасят въпроса 

в Конституционния съд. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Омбудсманът може да сезира Конституционния съд с искане 

за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи 

на гражданите. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) Висшият адвокатски съвет може да сезира Конституционния 

съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават 

права и свободи на гражданите 

 Чл. 151. (1) Конституционният съд постановява решенията си с мнозинство повече от 

половината от всички съдии. 

(2) Решенията на Конституционния съд се обнародват в "Държавен вестник" в 15-дневен срок 

от приемането им. Решението влиза в сила три дни след обнародването му. Актът, обявен за 

противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила. 

(3) Частта от закона, която не е обявена за неконституционна, запазва действието си. 

Контрол за законосъобразност на законите 



 Чл. 15. ЗСВ Когато прецени, че закон противоречи на Конституцията 

на Република България, съдът уведомява Върховния касационен съд 

или Върховния административен съд, а прокурорите и следователите - 

главния прокурор. 

 Чл. 90 от ПОДНС (4) Ако Конституционният съд със свое решение 

обяви отделен закон или друг акт или част от него за 

противоконституционен, Народното събрание урежда възникналите 

правни последици в срок до два месеца от влизането в сила на 

решението. 

Контрол за законосъобразност на законите 



 Чл. 15. ЗНА (1) Нормативният акт трябва да 

съответствува на Конституцията и на другите 

нормативни актове от по-висока степен. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако нормативен акт 

противоречи на регламент на Европейския съюз, 

прилага се регламентът. 

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако 

постановление, правилник, наредба или инструкция 

противоречат на нормативен акт от по-висока степен, 

правораздавателните органи прилагат по-високия по 

степен акт. 

 

Противоречие между Нормативни актове 



ЕЗИК НА НАкт: 

 

 Чл. 9.  ЗНА (1) Разпоредбите на нормативните актове се формулират на 
общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) По изключение в случаите по чл. 7а в 
разпоредба на нормативен акт или в приложение към нея могат да се 
използват установени в международната практика означения на друг език 
като кодове, индекси, класификации, образци на документи и други, както и 
официални наименования на институции и на издавани от тях официални 
документи, когато това се налага по съображения за точност и яснота. 

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Строежът на нормативните актове 
и формулирането на техните разпоредби трябва да бъдат съобразени 
с указа по прилагане на този закон. 

 

 Чл. 37. УПЗНА (1) Думи или изрази с утвърдено правно значение се 
използуват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. 

(2) Ако се налага отклонение от общоприетия смисъл на дума или израз, с 
допълнителна разпоредба се определя смисълът им за съответния 
нормативен акт. 

(3) Съобразно предходната алинея се постъпва и когато при прилагане на 
нормативния акт могат да възникнат съмнения относно смисъла на 
употребена дума или израз. 

 

  
 



Строеж на НА: 

 Чл. 9, ал. 3 ЗНА Строежът на нормативните актове и формулирането на техните разпоредби трябва да 

бъдат съобразени с указа по прилагане на този закон. 

 Глава трета. (УПЗНА) 

СТРОЕЖ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

Чл. 24. (1) Всеки нормативен акт има наименование, което сочи вида на акта и главния му предмет. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Постановленията на Министерския съвет, наредбите и инструкциите имат и 

номера. 

Чл. 25. Въведение може да се включва само в нормативни актове, които имат особено важно значение. 

Чл. 26. (1) Всеки нормативен акт се състои от членове. Допълнителните, преходните и заключителните 

разпоредби се означават с параграфи. 

(2) Членът може да се състои от алинеи, алинеята - от точки, а точката - от букви. 

(3) Забележки и примери към членове или техни подразделения се допускат по изключение. Номерата им се 

обозначават с думи. 

(4) Нормативните актове, с които се изменят или допълват други актове, се състоят от параграфи. 

Чл. 27. (1) Разпоредбите се обозначават, както следва: членът - с "Чл." и арабска цифра; параграфът - с "§" и 

арабска цифра; алинеята - с арабска цифра, поставена в скоби; точката - с арабска цифра; буквата - с малка 

буква. След всяка цифра, с изключение на цифрите, с които се обозначават алинеи, се поставя точка, а след 

всяка буква - скоба. 

(2) Всяка алинея, точка или буква започва на нов ред. 

(3) Обозначението на разпоредбата се поставя непосредствено пред нея. 

Чл. 28. (1) Съобразно предмета и броя им членовете се групират в части, дялове, глави и раздели или се 

подреждат без такива подразделения или само в някои от тях. 

(2) Частите и главите имат непрекъсната поредна номерация за целия нормативен акт. Дяловете имат 

непрекъсната поредна номерация в съответната част, а разделите - в съответната глава. 

(3) Номерата на частите, дяловете и главите се обозначават с думи, а на разделите - с римски цифри. 

Чл. 29. (1) Всеки член от кодекс има заглавие, което изразява неговото главно съдържание. 

(2) Заглавие могат да имат и членовете на закони. 

Останалото четете в УПЗНА. 

  

 



 

 Законодателна икономия и подредба: Чл. 10. ЗНА (1) Обществени отношения 

от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от 

същата степен. 

(2) Обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден 

нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен 

акт от същата степен. 

 Принцип на изрична отмяна: Чл. 11. ЗНА (1) Отменяване на закон и неговото 

заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако 

промените са многобройни и важни. 

(2) Когато е дадена обща уредба на определена материя, особен закон може да 

предвиди отклонения от нея само ако това се налага от естеството на обществените 

отношения, уредени от него. 

(3) Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба 

на новия, изменящия или допълващия акт. 

 Принцип на публичност при изработването на НА: Чл. 26. ЗНА (Отм., нов - 

ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в 

сила от 04.11.2016 г.) Изработването на проект на нормативен акт се извършва 

при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) В процеса по изработване на 

проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и 

юридическите лица. 

 

  

 



 Защо е необходимо мотивиране на НА? 

 Какво представлява удостоверяването на НА? 

 Как се обнародва НА? 

 Каква е функцията на обнародването? 



 Защо според Р. Ташев конституцията не е НА по 

смисъла на ЗНА? 

 Според Конституцията - Чл. 114., въз основа и в 

изпълнение на законите Министерският съвет 

приема постановления, разпореждания и 

решения. С постановления Министерският съвет 

приема и правилници и наредби. Същевременно: 

Чл. 115. Министрите издават правилници, наредби, 

инструкции и заповеди. ЗНА обаче предвижда, че 

МСъвет издава и инструкции. 

  Защо? 



ПРИМЕР ЗА ВЕРИГА ОТ ДЕЛЕГАЦИИ ЗА ИЗДАВАНЕ 

НА НА 

Чл. 9. КРБ (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 12 от 
2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Въоръжените сили 
гарантират суверенитета, сигурността и независимостта 
на страната и защитават нейната териториална цялост. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 
Дейността на въоръжените сили се урежда със 
закон. 

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, в сила от 12.05.2009 г. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ, в сила от 30.03.2010 г., Приет с ПМС № 
46 от 22 март 2010 г. 
§ 2. ПЗР Правилникът се приема на основание § 45, ал. 1 от 
преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България във връзка с § 154, 
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България (ДВ, бр. 16 от 2010 г.). 
 


