
Изработване на нормативни актове като 
техника и процедура

Практическо обучение за 
служителите на НИПА – І част

Лектори:

Лариса Тодорова
Експерт в МТСП

Мариана Василева
Експерт в МС
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Какво представлява правната техника?

Юридическа техника

съвкупност от 
правила, 
способи, 
похвати

за изработване
на правни разпоредби 

и за формулиране
на юридическите актове
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Приложима нормативна уредба

Конституция на Р България

4
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Закон за нормативните актове

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация

Указ № 883 на НС от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните 
актове
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Изработване на нормативни актове като 
технологичен процес

 Изготвяне на изцяло нов нормативен акт
Законът за информиране и консултиране с работниците и 
служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и 
европейски дружества

 Внасяне на съответни изменения и допълнения във вече съществуващ 
нормативен акт 

 Необходимост от промяна в съществуващата нормативна уредба
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Законодателна програма на Министерския съвет

• Законопроекти, които следва да бъдат приети за определен период от 
време 

• Роля на членовете на МС и на органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за 
администрацията

• Инициатива от страна на директора на НИПА за промяна на ЗУКТС → 
чрез министъра на труда и социалната политика.
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Предложения за включване на законопроект в 
законодателната програма

Цели и основни 
положения на 
предлаганата 
уредба и последици 
от прилагането й

Справка относно 
необходимите 
промени в 
действащите закони, 
свързани с 
приемането на закона

Срокове за 
подготовката, 
съгласуването и 
одобряването на 
законопроекта



04 април 2019 г.7

Решение на МС, с което се приема Законодателна 
програма

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  
М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  

Препис 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    №  6 0 8  

от       5 август     2011 година 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 
ПЕРИОДА 1 ЮЛИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. 

 
На основание чл. 8, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет 
с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 

 
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 
 

Приема Законодателната програма на Министерския съвет за 
периода 1 юли – 31 декември 2011 г. съгласно приложението. 

 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов 
 
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Галина Маринска 
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Приложение
З А К О Н О Д А Т Е Л Н А  П Р О Г Р А М А

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
ЗА ПЕРИОДА 1  ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.
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План за действие с мерките, произтичащи от членството 
на Р България за съответната година

 Всяка година МС с Решение приема План за действие

 Мерки, свързани с изготвянето на български нормативни актове,
транспониращи директиви на ЕС

 Мерки, свързани с прилагането на учредителните договори, регламенти и
решения на ЕС

 Мерки, свързани с докладване на ЕК и/ или задължение за предоставяне на
информация

 Мерки, свързани с ангажименти по процедури за нарушения
 Неизпълнени мерки от Плана за действие за предходната година

 Финансиране на мерките
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План за действие с мерките, произтичащи от 
членството на Р България за съответната година

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    №  2 9  

от    13 януари    2012 година 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2012 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ 
ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република 

България, чл. 8, ал. 1 и 3 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 1, ал. 1, т. 
7 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за 
организация и координация по въпросите на Европейския съюз 

 
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 
 

Приема Плана за действие за 2012 г. с мерките, произтичащи 
от членството на Република България в Европейския съюз. 

 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков 
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Структура на Плана за действие

 Наименование на нормативния акт
 Отговорна институция (вносител)
 РГ по ПМС 85
 Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие → (от – до)
 Краен срок за съгласуване в РГ
 Дата за предварително съгласуване
 Дата на внасяне в МС
 Дата за разглеждане на заседание на МС
 Краен срок за приемане от НС
 Дата за нотификация
 Европейски актове /CELEXи/
 Препоръки и/ или ангажименти
 Изпълнен → Да/ Не
 Информация за хода на изпълнение
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Роля на неправителствените организации

Предложение за ратифициране на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания
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Предварително проучване на материята

Предварителен анализ на: 
– действащата нормативна уредба

– практиката по прилагането на тази уредба

– предложенията за промени

– обсега и основните положения на новата уредба

– уредбата на сходни обществени отношения в други страни и в правото на ЕО

– причините

– очакваните резултати

– финансовите и другите средства
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Определяне на вида и съдържанието на акта

Кодекс

Закон

Правилник

Наредба

Инструкция
Друг

Избор на 
нормативен 
акт, който да 

бъде изготвен
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Компетентен орган

Право на законодателна инициатива:
• Народни представители
• МС

 НС → закони, решения, декларации, обръщения
 МС → постановления, разпореждания и решения в изпълнение на законите
 МС → правилници и наредби с постановления
 Министри → правилници, наредби, инструкции и заповеди
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Нормотворчество - статистика

Приблизителен брой на нормативните актове в България по видове

34615197

2097

445

1436

912

Кодекси Закони Закони за ратификация
Постановления Правилници Наредби 
Инструкции 
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Нормотворчество - статистика
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Актове на МС за последните три години

Решения Постановления Разпореждания 
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Нормотворчество - статистика
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Нормотворчество - статистика

За последните 7 години в НС са внесени общо 1439 законопроекта., 
като за периода 14 юли 2009 – 2 февруари 2012 г. техният брой е 699.
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Създаване на организация за разработване на проекта 

Наличие на 
добър екип 

от 
експерти

Изготвяне на нормативен акт

Разпределение 
на задачите

Определяне на 
съставители

Предпоставка 
за положителен 

резултат при 
постигане на 
крайната цел
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Експертът

Оплакванията на експерта

Аз съм експертът по нормотворчество

законопроекти пиша аз,

но ми казват, факт е,

често вдигам врява аз 

от мухата правя слон,

когато разработвам нов закон,

Вечно съм обект на критики...

Ох! Колко е хубаво да те упрекват,

За работа, която никой друг не може да свърши!

Реваншът на експерта

Аз съм експертът по нормотворчество

законопроекти пиша аз,

и несъмнено половината от делата в съда,

на моя труд се дължат.

Езикът, който използвам,

трудно се разбира,

формалистите не го харесват, 

но адвокатите го смятат за велик!

I'm the Legislative Draftsman, 

And they tell me it's a fact 

That I often make a muddle 

Of a simple little Act. 

I'm a target for the critics. 

And they take me in their stride-

Oh, how nice to be a critic 

Of a job you've never tried! 

I'm the Legislative Draftsman, 

I compose the country's laws. 

And of half the litigation 

I'm undoubtedly the cause. 

I employ the kind of English 

Which is hard to understand. 

Though the purists do not like it. 

All the lawyers think it's grand. 

/Adopted from J.P.C, Poetic Justice 31 & 32 (1947)/
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Формиране на работна група 

Включване на външни експерти

Подпомагащи служители

Представители на синдикалните и работодателските организации
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„Ядро” на работната група

Съгласуване на проекта на различните етапи от неговата подготовка

4

1

2

3

5

Включване на нови предложения

Връзка между административните звена – вътрешен и външен процес

Ролята на електронната поща

Баланс между различни идеи
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Съгласувателна процедура

• Съгласуване на проекта с:
– останалите министри,

– дирекция "Правна" на МС,

– дирекции от специализираната администрация на МС,

– президента - укази

• Експертни становища
• Срок

• Повторно съгласуване при съществени изменения
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Справка за отразяване на становищата, получени след 
съгласуване

Справка с постъпилите съгласувателни становища

Министерство Предложение Приема/ не приема 
предложението Мотиви

Министерство на ... Съгласува без бележки.

Министерство на ... Съгласува без бележки.

Министерство на ... Експертно становище ...
Приема се.

Не се приема. Мотивировка, защо не се 
приема.
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Доклад и мотиви към законопроекта

• Мотивите/ докладът съдържат:
 причините, които налагат приемането

 целите, които се поставят

 финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

 очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

 анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

• Финансова обосновка в случаите на пряко/ косвено въздействие върху 
държавния бюджет
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Доклад и мотиви към законопроекта

„С цел по-ефективното изпълнение 
на информационно-аналитичната и 
консултативна дейност в областта на 
социалния диалог и уреждането на 
колективни трудови спорове, 
посредством анализиране на 
процесите на колективното трудово 
договаряне и колективните трудови 
конфликти, с проекта на закон се 
предлага създаването на нова 
разпоредба, на основание на която 
копията на вписаните в инспекцията 
по труда колективни трудови 
договори да се предоставят на 
Националния институт за помирение 
и арбитраж по ред, определен от 
министъра на труда и социалната 
политика.”

„С цел по-ефективното изпълнение на 
информационно-аналитичната и 
консултативна дейност в областта на 
социалния диалог и уреждането на 
колективни трудови спорове, 
посредством анализиране на процесите 
на колективното трудово договаряне и 
колективните трудови конфликти, е 
необходимо създаването на специална 
разпоредба, на основание на която 
копията на вписаните в инспекцията по 
труда колективни трудови договори да се 
предоставят на Националния институт за 
помирение и арбитраж по ред, определен 
от министъра на труда и социалната 
политика.”

Мотиви → акцент върху целта и необходимостта от направената нормативна промяна
Доклад → описание на съответните промени
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Актове, въвеждащи европейско законодателство

• Становище на съответната работна група от координационния механизъм
 РГ 2 „Свободно движение на хора”
 РГ 13 „Социална политика и заетост”

• Справка за съответствие с европейското право на законопроектите и
подзаконовите актове.



04 април 2019 г.29

Таблица за съответствие

• І графа: Наименование и идентификационен номер на съответния нормативен акт на ЕС
• ІІ графа: Наименование на проекта на българския акт/ действащите актове, с които се

въвеждат изискванията
• ІІІ графа: Степен на съответствие (срещу всеки текст от акта на ЕС се записва една от 

изброените възможности):

а) пълно;
б) частично; конкретизация на българския акт, с който ще се въведе съответното 

изискване,
включително дата/ срок; коментар на причините за невъвеждане или частично

въвеждане на
разпоредбите;
в) не подлежи на въвеждане; коментар;
г) Република България не се възползва от предложената опция; коментар.
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Таблица за съответствие (пример)

Таблица за съответствие с Директива 2010/18/ЕС на Съвета
от 8 март 2010 година

за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията 
на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните 
предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията 
от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна 

на Директива 96/34/ЕО

Директива 2010/18/ЕС на Съвета
от 8 март 2010 година
за прилагане на ревизираното рамково 
споразумение за родителския отпуск, 
сключено между Конфедерацията на 
европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), 
Европейската асоциация на занаятите и 
малките и средните предприятия (UEAPME), 
Европейския център на предприятията с 
държавно участие и на предприятията от 
общ икономически интерес (CEEP) и 
Европейската конфедерация на профсъюзите 
(ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО 
(текст от значение за ЕИП)

Българско законодателство

Кодекс на труда ( КТ)
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на 
труда ( ЗИД на КТ)
НАРЕДБА за работното време, почивките и 
отпуските (Наредба)
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Таблица за съответствие (пример)

Текст на 
съответния

нормативен акт на 
Европейския съюз -

член по член
Клауза 2: Родителски 
отпуск
1. Настоящото 
споразумение 
предоставя на 
мъжете и жените 
работници 
индивидуално право 
на родителски отпуск 
поради раждане или 
осиновяване на дете, 
за да се грижат за 
това дете, докато то 
достигне до 
определена възраст, 
която се определя от 
държавите- членки и/ 
или социалните 
партньори, но не 
надхвърля осем 
години.

Кореспондиращ текст от проекта на акт/ действащи нормативни 
актове

ЗИД на КТ
Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) (1) След използването на отпуските
по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако
работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение
на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва
неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване
на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да
ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с
негово съгласие.
КТ
Чл. 167а. (2) В случаите по чл. 167, ал. 2 настойникът има право на отпуск
по ал. 1 в размер 12 месеца. С негово съгласие отпуск в размер до 12
месеца или остатъкът от неизползвания отпуск до този размер може да се
ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето.
(3) Когато след навършване на 2-годишна възраст на детето починат и
двамата родители и те не са ползвали отпуск по ал. 1, настойникът има
право на такъв отпуск в размер 12 месеца, а когато родителите са
ползвали част от отпуска - на остатъка от неизползвания отпуск до този
размер. Със съгласието на настойника този отпуск може да се ползва от
един от родителите на майката или на бащата на детето.
(4) Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето,
има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца в случаите, когато:
1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с
него;
2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение
на съда;
3. другият родител е починал.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 и 2 другият родител няма право на отпуск по
ал. 1.

Степен на 
съответстви

е

Пълно
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Ангажираност на ранен етап

 Принципи на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност
 Обществени консултации и гражданско участие

Колкото по-силен е диалогът между законодателите, обществеността   и 
експертите, толкова по-силно ще бъде законодателството.

• 14-дневен срок за предложения и становища по проекта
• Законосъобразност на процедурата по приемане на съответния нормативен акт
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Оформяне на преписката и внасяне на документите за 
приемане от компетентния орган

• Придружителни писма
• Съобщение за средствата за масово осведомяване
• Проект на акт, мотиви и съобщение – електронен носител
• Опорни точки

• Срок за внасяне - 7 дни преди редовното заседание на МС
• По изключение - по-кратък срок, след доклад на главния секретар.
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Пускане на акт

 Окончателното оформяне на приетия акт
 Точно правно и езиково редактиране на приетия акт
 5-дневен срок

• Парафиране на акта
• Придружително писмо, подписано от министър-председателя
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Същински законодателен процес

Председател НС

Водеща комисия

Първо четене на законопроекта по принцип 

Водеща комисия – коментари и допълнения 

Второ четене – по същество 

Президент 

Обнародва закона с указ 

Публикуване в ДВ 

Мотивирано връща законопроекта (вето) 



Благодаря за вниманието!
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