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Стандарти при изработване на нормативни актове

Нормативният акт следва да отговаря на определени стандарти:

Спрямо адресатите:
Яснота
Простота
Достъпност

Спрямо съдържанието:
Гъвкавост
Съответствие с международни стандарти

Правни стандарти:
Структура
Подреденост
Ясен език и терминология
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Стандарти при изработване на нормативни актове

Ефективност – адекватност спрямо условията от реалния свят

4

1

2

3

5

Ефективност на разходите - въздействие върху бизнеса и 
гражданите

Оценка на въздействието 

Анализ на финансовите последици от приемането на акта

Стандарт за изпълнение:
Практичност
Изпълнимост 
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Строеж на нормативните актове

 Наименование - сочи вида на акта и главния му предмет
Правилник за устройството и дейността на националния институт за

помирение и арбитраж
Самото наименование сочи предмета на уредба, която регламентира

правилника - дейността, числеността, структурата и организацията на
работата на НИПА, както и функциите на неговите организационни
структури и административни звена.

 Въведение - в нормативни актове, които имат особено важно 
значение

Конституцията на РБ
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Вътрешен строеж на нормативния акт

 Всеки нормативен акт се състои от членове

 Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби се
означават с параграфи

Член
↓

Алинея
↓

Точка 
↓

Буква 



04 април 2019 г.6

Вътрешен строеж на нормативния акт

Правилник за устройството и дейността на НИПА
Чл. 6. (2) Директорът ръководи, координира и контролира 
осъществяването на цялостната дейност на института 
съобразно нормативно установените правомощия, като:
1. осъществява оперативното ръководство на института и го 
представлява;
2. организира разработването и изпълнението на програмите на 
института;
3. внася в надзорния съвет на института за утвърждаване:
а) проекти на програми за дейността на института;
б) проект на бюджет и отчет за изпълнението на бюджета на 
института;
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Вътрешен строеж на нормативния акт

Нормативни актове, с които се изменят или допълват други 
актове, се състоят от параграфи

„§ 1. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “В предприятия” се поставя запетая и се

добавя “включително и в предприятия, които осигуряват временна
работа.”

2. В ал. 3, в края на второто изречение се поставя запетая и се
добавя “включително и работниците и служителите, изпратени от
предприятие, което осигурява временна работа.”

§ 2. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
“1. има най-малко 10 на сто от осигурените лица, наети по

трудов договор, във всички членове на работодателските
организации;”;

б) ...”
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Обозначение на разпоредбите в нормативния акт

Разпоредбите се обозначават, както следва:

членът - с "Чл." и арабска цифра; Чл. 1.; Чл. 2.; Чл. 3., и т.н. 

параграфът - с "§" и арабска цифра; § 1.; § 2.; § 3., и т.н.

алинеята - с арабска цифра, поставена в скоби; (1); (2); (3), и т.н.

точката - с арабска цифра; 1.; 2.; 3., и т.н. 

буквата - с малка буква; а); б); в), и т.н.

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

Всяка алинея, точка или буква започва на нов ред

Обозначението на разпоредбата се поставя непосредствено пред нея
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Групиране на членовете в нормативния акт

Съобразно предмета и броя им членовете се групират в:

Части: Част първа.; Част втора., и т.н.
↓

Дялове: Дял първи.; Дял втори., и т.н.

↓
Глави: Глава първа, Глава втора, и т.н. 

↓
Раздели: Раздел І; Раздел ІІ, и т.н.

Членовете могат да се подреждат без такива подразделения или само в някои от 
тях
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Групиране на членовете в нормативния акт

Частите и главите 
имат непрекъсната 
поредна номерация 

за целия нормативен 
акт

Дяловете имат 
непрекъсната поредна 

номерация в 
съответната част

Разделите имат 
непрекъсната поредна 

номерация в 
съответната глава

Номерата на частите, дяловете и главите се обозначават с думи, а на разделите -
с римски цифри
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Групиране на членовете в нормативния акт

Части → Глави
↓ ↓

Дялове Раздели

(подразделения (подразделения
на частите с на главите с поредна
поредна номерация за всяка част) номерация в тях)
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Групиране на членовете в нормативния акт

Извадка КТ:

Глава пета

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел I

Трудов договор

Раздел II 

(Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. )

Устройване на работа на младите специалисти

Чл. 77 - 82. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ). 

Раздел III

Избор

...
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Групиране на членовете в нормативния акт

Извадка КСО:
Част първа

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава втора
ФИНАНСОВО УСТРОЙСТВО

........................

Глава четвърта
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Раздел I
Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване

Раздел II
Обезщетения за майчинство

...............................

Глава осма

СПОРОВЕ

Част втора
ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Дял първи
ДРУЖЕСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО 

Глава девета
УЧРЕДЯВАНЕ, ЛИЦЕНЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Раздел I
Общи положения

Дял втори
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Глава девета "а"
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
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Заглавие

Извадка КТ:

Раздел VІІІв

Допълнителни условия за извършване на 
работа чрез предприятие, което осигурява 
временна работа

Трудов договор с предприятие, което 
осигурява временна работа

Чл. 107р. (1) ....................

Всеки член от 
кодекс има 

заглавие, което 
изразява 

неговото главно 
съдържание
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Заглавие

Заглавие могат да имат и членовете на закони

Извадка Закон за професионалното образование и обучение:

Глава първа.
Общи положения

Цел и обхват на закона
Чл. 1. (1) ...

Цел на системата на професионалното образование и обучение

Чл. 2. ... 
Задачи на системата на професионалното образование и обучение
Чл. 3. ...
Структура на системата на професионалното образование и обучение
Чл. 4. ...
Същност на системата на професионалното образование и обучение
Чл. 5. ...
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Видове разпоредби в нормативния акт

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ

УСТРОЙСТВЕНИ МАТЕРИАЛНО 
ПРАВНИ

ПРОЦЕСУАЛНО
ПРАВНИ НАКАЗАТЕЛНИ
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Видове разпоредби в нормативния акт

Списъци, таблици, тарифи, схеми, формули и други се прилагат към нормативния акт, 
освен ако е необходимо да се включат към съответни негови подразделения

Във всяко приложение се посочва подразделението на акта или члена, към който то се 
отнася

Приложенията се обнародват заедно с акта

Съгласно чл. 6, ал.1, т. 7 от ПУД на НИПА, директорът на НИПА ежегодно издава 
удостоверенията на посредниците и арбитрите по образец съгласно приложение № 1. 

„Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, т. 7 

Образец!

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ...................

от ....................... г.

...”



04 април 2019 г.18

Видове разпоредби в нормативния акт

Друг пример, в който таблицата е поставена към самата разпоредба за по-
голяма яснота и прегледност:

Чл. 54в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Паричните обезщетения за 
безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в 
зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:

Осигурителен стаж Период за изплащане 
(години) на обезщетението 

 (месеци) 
до 3   4 
от 3 до 5 6 
от 5 до 10 8 
от 10 до 15 9 
от 15 до 20 10 
от 20 до 25 11 

над 25   12 
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Видове разпоредби в нормативния акт

Допълнителни разпоредби - самостоятелно подразделение в края 
на нормативния акт

Включват:

Странични спрямо предмета на акта правила

Разпоредби, които се отнасят до повече подразделения на акта

Обяснения на думи или изрази

Разпоредби, които посочват директиви и нормативни актове на 
ЕС

Превод на български език на използвани означения и 
наименования
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Видове разпоредби в нормативния акт

Примери:
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Обяснения на някои думи
§ 1. По смисъла на този кодекс:
1. "Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово

поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено
образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация,
стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което
самостоятелно наема работници или служители по трудово
правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа
от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие
ползвател;”

„§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Този закон въвежда разпоредбите
на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните
възможности и равното третиране на мъжете и жените в
областта на заетостта и професиите (преработена).”
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Видове разпоредби в нормативния акт

Номерацията на включените в 
тях параграфи следва 

номерацията на допълнителните 
разпоредби

Заключителни разпоредби → 
правила, с които се придава 

обратна сила на акта, отлага се 
неговото действие или то се 

ограничава за част от 
територията на страната

Преходни и заключителни 
разпоредби - самостоятелно 

подразделение след 
допълнителните разпоредби 

Преходни разпоредби → 
продължават действието на 
правила, отменени с новия 

нормативен акт, или уреждат 
тяхното прилагане спрямо 
висящи правоотношения 
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Видове разпоредби в нормативния акт

Заключителни разпоредби: правила за отмяна на 
действащия нормативен акт

Заключителни разпоредби: правила за отмяна, изменение 
и допълнение на други нормативни актове

Заключителни разпоредби: орган, на който се възлага 
изпълнението на акта, както и издаването на нормативен 

акт по неговото прилагане



04 април 2019 г.23

Видове разпоредби в нормативния акт

Примери:

„ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Създадената с този закон Агенция по заетостта към 
министъра на труда и социалната политика е правоприемник на 
Националната служба по заетостта и поема активите и пасивите 
на Националната служба по заетостта.

(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите от 
Националната служба по заетостта се уреждат при условията и по 
реда на чл. 123 от Кодекса на труда.”
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Видове разпоредби в нормативния акт

Примери:

„Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. В Закона за уреждане на колективните трудови спорове (обн., ДВ, бр. 21 от 1990 г.;

изм., бр. 27 от 1991 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г. и бр. 87 от 2006 г.) в чл. 21 след
думите „нови работници“ се поставя запетая и се добавя „включително изпратени от
предприятие, което осигурява временна работа“.

§ 28. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм.,
бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр.
70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и
108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.) се
правят следните изменения:

...

§ 30. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18,
30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от
2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:

...

§ 31. Параграф 5 и § 30, т. 1, т. 6 – 10, 12 и 14 влизат в сила от 5 декември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 15 декември 2011 г. и на 19 януари 2012 г. и

е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева”

1

2
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Видове разпоредби в нормативния акт

Примери:

„ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 17 ЯНУАРИ 2007 Г.

за приемане на Наредба за структурата и организацията на работната заплата

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с 
Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и 
доп., бр. 1 и 63 от 1994 г., бр. 29 и 72 от 1996 г., бр. 24 от 1997 г., бр. 25 от 1999 г. и бр. 2 и 
68 от 2006 г.).

§ 2. Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, 
министърът на образованието и науката и министърът на земеделието и горите да 
направят съответните изменения и допълнения в издадените от тях нормативни актове в 
съответствие с постановлението.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.”



04 април 2019 г.26

Видове разпоредби в нормативния акт

Примери:

„ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) . 

(2) Висящите дела пред помирителните комисии се предоставят за 
разглеждане от комисиите за трудови спорове по реда, предвиден в този 
кодекс.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Работничките 
или служителките, на които отпускът за бременност и раждане в размер на 
135 календарни дни не е изтекъл към 1 януари 2007 г., след тази дата имат 
право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 315 дни.”



Благодаря за вниманието!
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