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Защо са важни източниците на 
правото 
 Правните норми като съдържание на 

правото, източниците като негова 
форма. 

 Двойствена природа на източниците 
на правото: 
◦ Средство за държавно управление на 

обществото; 

◦ Средство за ограничаване на властта на 
държавата в определени рамки. 

 Юридическата работа = работа с 
източниците на правото. 



Понятието „източник на 
правото“ 
 Източник на правото наричаме онези 

юридически актове и социални практики, които 
съдържат валидните в една система правни 
норми. 
◦ Можем да разграничим две основни групи на правните 

източници: източници-актове и източници-практики; 
 Основни източници-актове са Конституцията, законите и 

подзаконовите нормативни актове, международните договори 
и обвързващите актове на правото на ЕС; 

 Основни източници-практики са правните обичаи и правната 
доктрина. 

◦ Правните източници съдържат валидните в правната 
система правни норми. Затова казваме, че определен 
източник на правото има юридическа сила, в сила е, 
валиден е (това са все синоними). 

◦ Правният източник е специфичен за съответната 
правна система. 



Основни типове източници на 
правото 

Нормативнит
е актове 

Обичай 

Правната 
доктрина 

Съдебно решение 

• Съдебен прецедент; 

• Съдебна практика; 

• Задължителни 
тълкувателни актове. 

Договор 
• Международни 
договори; 

• Вътрешноправни 
договори. 

Юридически 

актове Социални 

практики 

Писано право Неписано право 



Видове източници на правото 

 Писани и неписани източници ИП; 

 Национални и международни ИП; 

 Надзаконови, законови и 

подзаконови източници на правото; 

 Преки и непреки ИП: 

◦ Непреки източниците – Практиката на 

ЕСПЧ; Правна доктрина; Soft Law. 



Система на източниците на 
българското право 

КРБ 

1) МД при условията 
на чл. 5, ал. 4 от КРБ; 
2) Обвързващи актове 

на правото на ЕС; 

Закони 

Подзаконови нормативни актове 

Обичаи, правна доктрина и Soft Law 

ТРКС 

Решения на СЕС 

Решения на ЕСПЧ 

Решения на КС за 

обявяване на 

противоконституцио

нност на закон. 

Решения на 

административни

те съдилища за 

отмяна на 

незаконосъобраз

ни подзаконови 

НА. 

Задължителни 

тълкувателни 

актове на ВКС и 

ВАС; 

 

Устойчива 

съдебна практика 
(по конкретни дела). 



1.1.) Обичаят като източник 
на правото 
 Определение. Правният обичай 

представлява утвърдена чрез дългото си 
прилагане социална практика, която се 
смята за задължителна от членовете на 
общността и е призната като такава и от 
системата на действащото право. 

 Елементи на правния обичай: 
◦ Longa consuetudo = трайно еднообразно 

съблюдаване; 

◦ Opinio necessitatis = съзнание за 
задължителност; 

◦ Правна санкция = изрична законова норма 
казва, че в определени случаи следва да се 
приложи обичаят. 

 



1.2.) Обичаят като източник 
на правото 
 Съотношение между неправния и 

правния обичай: 

◦ Правото санкционира един обичай и 

той се превръща в правен обичай. Това 

означава, че с изрична норма му се 

дава задължителна сила. 

 Съвременно приложение: 

◦ В международното право; 

◦ В частноправните отношения. 

 



Пример за обичайноправни 
разрешения 

Димитър Маринов, 

„Българско 

обичайно право“. 

Томът с „Народно 

карателно (углавно) 

обичайно право“ е 

публикуван през 

1907 г. 

 

Срвн.: Днес 

съществува строго 

законово 

разделение на 

престъпления от 

общ характер и от 

частен характер. 



2) Нормативните актове (НА) 
като източници на правото 

 Основни видове нормативни актове 

(= закони в широк смисъл): 

◦ Конституция; 

◦ Парламентарни закони (= закони в 

тесен смисъл); 

◦ Подзаконови нормативни актове: 

 Правилници; 

 Наредби; 

 Постановления; 

 Инструкции. 

 



Определение за НА 

Нормативният акт съдържа общи правила за 
поведение, които се прилагат към 
индивидуално неопределен кръг субекти, 
има нееднократно действие и се издава или 
приема от компетентен държавен орган (чл. 
1а от ЗНА). 

 НА е властническо волеизявление. 

 НА съдържа правни норми. 

 Видовете нормативни актове, техният 
предмет на регулиране и компетентността 
за издаването им се уреждат от 
Конституцията и ЗНА. 



Конституцията като НА 
• Конституцията като акт на 

учредителната власт; 

• Конституцията като върховен и 

основен закон с 

непосредствено действие; 

• Конституцията като кодекс на 

естествените права, признати от 

позитивното право и обвързващи 

държавата; 

• Конституцията като инструмент, 

разпределящ властта в 

държавата чрез установяването 

на правомощията на отделните 

държавни органи; 

• Конституцията като 

материализация на 

обществения договор. 

• Роля на Тълкувателните 

решения на КС. 



За любопитните – древногръцкият κύκλος на 
държавното управление 

Властимащи Еднолична власт Власт на 

неколцина 

Власт на мнозина 

Добра форма Царска власт Аристокрация Конституционна 

демокрация 

Лоша форма Тирания Олигархия Охлокрация 

Демокрация
/Охлокрация/

Анархия 

Монархия 

Тирания 

Аристокр
ация 

Олигарх
ия 

Забележете: 

Когато слайдът е 

оцветен в 

различен цвят. Той 

има различна 

функция. 



Законът като нормативен акт 

 Определение; 

 Закон и кодекс; 

 Формални и  

материални закони; 

 Органични и 

текущи закони; 

 Процедура за 

приемане. 

 

 

 



Подзаконови НА 

 NB! Говорим за „подзаконови“, а не за 
„поднормативни“ актове. 

 Издаване на ПНА въз основа и в изпълнение на 
законите; 

 ПНА на МС и на министрите 
◦ На МС: Постановления (2 вида), Правилници 

(устройствени и за прилагане на закони), Наредби и 
Инструкции. 

◦ На министрите: Правилници (устройствени и за 
прилагане на закони), Наредби, Инструкции. 

 На общинските съвети: Наредби за регулиране на 
обществени отношения с местно значение; 
◦ Например: НАРЕДБА за обществения ред на 
територията на Столична община (в сила от 
1.12.2018) 

 Подзаконови НА  Заповеди. 



Пример 

 Закон за МВР – чл. 37, ал. 3: Устройството и дейността на 
структурите на МВР се уреждат с правилник, приет от 
Министерския съвет по предложение на министъра на 
вътрешните работи. 

 

 Правилник за устройството и дейността на МВР 

 

 Чл. 97. от ПУДМВР (1) Академията на МВР е висше 
училище за професионална подготовка на специалисти и 
за научни изследвания за нуждите на МВР. 

(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 Академията на 
МВР: 

1. организира и провежда обучение за придобиване на 
образователно-квалификационни степени и на 
образователна и научна степен на висшето образование; 

 



Графика на съотношението 
между между българските НА 

Конституция 

Закон 

Подзаконов НА 



Система на Нормативните 
актове 

 Механизми за контрол на 
съответствието между нормативните 
актове от различна степен: 
◦ Контрол за съответствие на законите и 

международните договори с 
Конституцията  КС на РБ; 

◦ Контрол за съответствие между законите и 
подзаконовите НА  Административните 
съдилища. 

 Съответствието между НА от различна 
степен = условие за осъществяване 
на разделението между властите. 



Графика на съотношението 
между между българските НА 

(проблемни варианти 

Конституция 

Закон 

Подзаконов НА 

Нужда от 

конституционен контрол 

от страна на КС 

Нужда от контрол за 

законосъобразност от 

страна на адм. 

съдилища 



Задачи за самостоятелна работа със 
Закона за нормативните актове 

 Прочете процедурата за приемане на закон 
според КРБ: чл. 81-82 + чл. 86-88 + чл. 101 + 
чл. 102, ал. 3, т. 7. 

 Открийте в ЗНА отговорите на тези въпроси: 
◦ Каква е разликата между правнилник и наредба? 

◦ Каква е разликата между закон и кодекс? 

◦ Каква е последицата, предписана в ЗНА при 
противоречие между регламент и национален 
нормативен акт; 

◦ Коя норма следва да се приложи при противоречие 
между закон и наредба? 

◦ Кои са принципите при изработване на проект за 
нормативен акт? 

◦ Как се обнародват нормативните актове на 
общинските съвети? 



Литература за самоподготовка 

 Закон за нормативните актове - 
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184 

 Росен Ташев, Обща теория на правото, Раздел 
I – стр. 21-86 (в 4. изд. = от „Уводните бележки“ 
до началото на раздела „Интегрирани 
източници на правото“) + с. 131-142 („Правният 
обичай“ и с. 147-150 („Правната доктрина“); 

 Ем. Друмева, Конституционно право, раздел 
„Правителство“, подраздел „Актове на 
правителството и на министрите“; 

 + Допълнителна литература за любопитните: 
Тенчо Колев, Теория на правото, гл. „Понятие 
за правотворческа дейност“, с. 419 – 455. 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2127837184

