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Формулиране на разпоредбите на нормативните 
актове

Разпоредбите на нормативните актове се формулират кратко, точно 
и ясно

Отклонения от общоупотребимия български език се допускат само 
ако се налагат от предмета на акта

Чужди думи и изрази се използуват само ако са станали трайна 
съставка на българския език или не могат да бъдат заменени с 

български

Общоупотребим - езикът, който използват повечето хора във 
всекидневното си общуване

Кратко, ясно и точно - достъпен и разбираем език 

Думи или изрази с утвърдено правно значение - използуват се в 
един и същ смисъл във всички нормативни актове 
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Формулиране на разпоредбите на нормативните 
актове

Пример: Понятието трудово правоотношение - създава съответните правни разпоредби в трудовото 
законодателство. Понятието е възприето и в други правни отрасли. 

КСО - трудовото правоотношение като основание за обществено осигуряване на гражданите. 

При отклонения от общоприетия смисъл на дума или израз - с допълнителна разпоредба се определя 
смисълът им за съответния нормативен акт

КТ определя, че:

"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;

За целите на данъчното законодателство, Законът за данъците върху доходите на физическите лица възприема 
по-различно определение на понятието:

27. "Работодател" е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска 
дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по 
Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е 
страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице.



04 април 2019 г.4

Езикови и стилистични препоръки при 
изработването на нормативните актове

„Надзорният съвет приема правилник за организацията и дейността си.”

„Броят на членовете на арбитражната комисия се определя от страните, като всяка от тях посочва
поименно равен брой арбитри, които избират за председател друго лице от поименен списък на
арбитрите, утвърден от надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж,
който се изменя и допълва по реда на неговото приемане.”

По ясно звучи, ако изречението бъде разделено на няколко кратки:

„Броят на членовете на арбитражната комисия се определя от страните. Всяка от тях посочва 
поименно равен брой арбитри, които избират за председател друго лице от списък на арбитрите. 
Поименният списък на арбитрите се утвърждава от надзорния съвет на Националния институт 
за помирение и арбитраж. Той се изменя и допълва по реда на неговото приемане.”

(или с оглед избягване на повторение: може:
„Изменението и допълнението на списъка по предходната алинея се извършва по реда на неговото

приемане.”).

Кратки изречения
Използвайте кратки изречение винаги, когато е възможно!
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Езикови и стилистични препоръки при 
изработването на нормативните актове

„Регистър на колективните трудови договори води Националният институт за
помирение и арбитраж.”,

По-ясно би било да се напише:

„Националният институт за помирение и арбитраж води регистър на
колективните трудови договори.”

Пряк словоред
Действащото лице да води изречението!
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Езикови и стилистични препоръки при 
изработването на нормативните актове

Действителен залог

Когато глаголното лице 
е активно/ върши 
действието, се пестят 
думи, винаги е ясно, 
кой какво върши и се 
избягва бюрократичния 
стил

„Ревизионни актове за начет на
физическите лица или на
юридическите лица се издават от
контролните органи на
Националния осигурителен
институт.”

Може да бъде обърнато:

„Контролните органи на
Националния осигурителен
институт съставят ревизионни
актове за начет на физически
или на юридически лица.”

Но в случая:

„Наказателните постановления се 
издават от ръководителя на 
съответния орган по чл. 399, 400 и 
401 или от оправомощени от него 
длъжностни лица съобразно 
ведомствената принадлежност 
на актосъставителите.”

Поради извършените препращания 
към текстове от закона, не е 
уместно да се започне с 
действителния залог.
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Езикови и стилистични препоръки при 
изработването на нормативните актове

Предпочитание към глаголи
Глаголите правят текста

по-действен. 

Внимание при употребата на „мога” и „трябва”

„При изпълнение на трудовите си задължения служителите трябва
да спазват правилата на Кодекса за поведение на служителите в 

държавната администрация.”
–

смисълът е “налага се”, “необходимо е”, изискването е императивно и 
не търпи отклонения.

„Работниците и служителите могат на общо събрание да избират 
свои представители,които да представляват техните общи интереси по 

въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред 
работодателя им или пред държавните органи.”

–
смисълът е “възможно е”, “имат право”, “позволено им е” при желание.....
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Езикови и стилистични препоръки при изработването на 
нормативните актове

Правата и задълженията на едно лице, определени в нормативния акт, се 
отнасят за всички лица, отговарящи на същите условия. 

„Арбитър по колективен трудов спор може да бъде лице, включено в списъка на 
посредниците и арбитрите, утвърден от Надзорния съвет на НИПА по предложение на 
държавата, на организациите на работодателите и на организациите на 
работниците и служителите.”

Единственото число е подходящо, когато определяме категория

Нормативният акт винаги действа в настоящето и затова е необходимо да 
„говори” в сегашно време.

„Директорът осъществява оперативното ръководство на Националния институт за 
помирение и арбитраж и го представлява...”

Единствено число

Сегашно време
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Езикови и стилистични препоръки при 
изработването на нормативните актове

 Вметнати думи и изрази обикновено поясняват смисъла на изречението, но не трябва да 
са много дълги, за да не затруднят разбирането на нормата.

 Да се поставят, където са най-лесни за възприемане – обикновено в началото и края на
изречението.

„Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете
страни.”

„Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се
смята за невъзникнало...”

Условия, изключения и изреждания

Дълги вметнати изрази
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Езикови и стилистични препоръки при 
изработването на нормативните актове

Чуждици и научни термини със сложни формулировки

Промоция, референдум, мониторинг, реституция, рецидив, пробация, 
омбудсман, детергент, делкредере, биоцид, сенсибилизиращи, кадастър, 
деноминирам, мутагенни, абразия

Винаги, когато е възможно, е препоръчително чужди изрази и понятие, 
да се заменят с български

Транспониране на европейските актове (директиви) в българското 
законодателство

„агенция за временна заетост“ и „Предприятие, което осигурява 
временна работа"
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Оформяне на документите спрямо правилата на 
българска книжовноезикова норма

Правила за слято, полуслято и разделно писане на сложни думи 
и изрази:

 Думи, в състава на които влизат части от съществителни
имена, между които има отношение на подчинение (първата
пояснява втората), се приемат за сложни думи и се пишат
полуслято (с малко тире).

Примери: министър-председател, заместник-министър, 
заместник-директор...

При употребата на малко тире (дефис) при правописното
оформяне на сложните думи не се поставят интервали.

 Когато към сложна дума, която се изписва полуслято, се 
добави пояснение, то също се пише разделно поради струпване 
на три съставни части. 

Примери: заместник министър-председател и съкратено: зам.
мин.-председател.

Не са сложни думи и изрази като областен управител, защото
при тях първата дума е прилагателно име.
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Оформяне на документите спрямо правилата на 
българска книжовноезикова норма

⇒ Не се поставя интервал преди точка, двоеточие, многоточие,
въпросителен знак, удивителен знак, запетая, точка и запетая, дясна
кръгла, квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.

⇒ Не се поставя интервал след лява кръгла, квадратна или ъглеста 
скоба, отварящи кавички.

⇒ Поставя се интервал след точка, двоеточие, многоточие, въпросителен 
знак, удивителен знак, запетая, точка и запетая, дясна кръгла, 
квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.

При използване на тире се поставя по един интервал преди и след него.

Пример: „а в случаите на чл. 123а, ал. 1 - старият и новият
работодател...”
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Оформяне на документите спрямо правилата на 
българска книжовноезикова норма

 Като десетичен знак се използва запетая.
Пример: 110,50 лв.

 При многоцифрените числа стотиците, 
хилядите и т.н. се разделят графично с 
половин интервал. 

Пример: 34 560 лица.

Изключение правят съвкупността от цифри,
касаещи ЕГН, разписка, фактура, договор и
др., при които цифрите не се разделят с
интервал. Когато числото се състои от четири
цифри, те не се разделят с интервал.

Пример: от 1500 до 15 000 лв.

 Не се поставя интервал преди знаците за
градус, процент или индекс и след знака за
параграф (§).

Примери: 25º, 25%, 251‰, §4.

 Поставя се интервал след юридически
съкращения като чл., ал., т. и др.

Примери: чл. 1, ал. 2, т. 4.

При изписването на 
числа се спазват 
следните правила за 
графично 
оформление:
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Оформяне на документите спрямо правилата на 
българска книжовноезикова норма

Използване на запетаите

Съставните съюзи „в случай че”, „макар че”, „при все че”, „въпреки че” „така че” и
др. служат за въвеждане на подчинени обстоятелствени изречения. Запетаята
се поставя преди началото на целия израз. Обособените части, когато са в
средата на изречението, се отделят със запетаи.

Примери: „Заседанията са редовни и когато на тях не присъстват упълномощени представители на някои
от участниците от страна на представителните организации на работниците и служителите и на
работодателите, в случай че те са били уведомени.”

„При условията на ал. 1 и 2 работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам
организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което
работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка.”
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Оформяне на документите спрямо правилата на 
българска книжовноезикова норма

Използване на главни букви.

 Имената на институции, ведомства, нормативни актове и др. са собствени имена и 
се изписват с главна начална буква. 

Примери: „В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в 
седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е 
длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на 
Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реално 
време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра 
на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното 
заверено уведомление.”

„"Морско лице" е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член 
на екипажа на кораб, вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, 
независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за 
правоспособност и свидетелство за допълнителна и/ или специална подготовка, придобито по 
реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса за търговското корабоплаване.”

 Думи като министър, директор, началник, президент и др. не се пишат с главни 
букви, тъй като не са собствени имена. 

 Думи като дирекция, отдел и др. също се пишат с малка буква.
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Оформяне на документите спрямо правилата на 
българска книжовноезикова норма

Пълен и кратък член на съществителни имена от мъжки род – начин на 
употреба

⇒ Съществителните имена от мъжки род се членуват с пълна членна форма, 
когато са подлог в изречението. 

Пример: „Органите на синдикалните организации в предприятието имат право да 
участвуват в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, 
които се отнасят до трудовите отношения, за което работодателят задължително ги 
поканва.” 

Забележка: Ако думата може да се замени с местоимението „той”, трябва 
да е с пълен член. Ако се допуска заменянето с “него”, се използва кратък 
член.

⇒ Ако пред дума в мъжки род има предлог (в, на, за, пред, от, с и др.), се 
използва кратък член.
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Препращане (правила)

Препращане 
към разпоредби

на същия или на друг 
нормативен акт 

се допуща 
по изключение:

Когато следва да се приложи 
обща уредба на 

определена материя, 
дадена от други разпоредби;

Когато се препраща 
едновременно

към повече разпоредби 
или 

към разпоредби на акт,
въз основа на който 

е издаден препращащият акт;

Когато възпроизвеждането
на разпоредбата, 

към която се препраща, 
ще усложни текста.
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Препращане (правила)

Примери:

„Чл. 63. Държавният служител има право да ползва и отпуски

за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, 

за отглеждане на малко дете, за кърмене и хранене на малко дете,

при смърт или тежко заболяване на родител при условията, 

по реда и в размерите, предвидени в чл. 162 - 167а от Кодекса на труда.”

„Наредбата се приема на основание чл. 139, ал. 5, чл. 155, ал. 5, чл. 163, ал. 11, чл. 167а, ал. 9 и 

чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда и § 121 от преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.).”
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Препращане (правила)

Примери:
„Чл. 74е. (1) Дейност по осигуряване на временна работа се осъществява въз 
основа на регистрация, издадена от Агенцията по заетостта.

(2) За регистрация на дейността по ал. 1 могат да кандидатстват местни 
физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, 
осъществяващи търговска дейност в Република България, които отговарят 
на следните условия:

1. нямат парични задължения към държавата или към общината по смисъла 
на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени по 
ред, определен със закон;

2. не са обявени в несъстоятелност или не са в открита процедура по 
несъстоятелност;...”
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Препращане (правила)

Пример:

Препращане се допуска и към разпоредби и актове на 
Европейския съюз и обнародвани международни договори.

„(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) 
Информационната система трябва да осигурява възможност за 
осъществяване на електронен обмен на данни в съответствие с 
правилата, определени от Административната комисия по чл. 71 
от Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите 
за социална сигурност, както и за съпътстващия го национален 
обмен на данни.”

Препращане не се допуска, ако води до неяснота на текста.
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Препращане (правила)

Когато се препраща към разпоредба на същия
нормативен акт, посочва се само нейното
обозначение.

Пример:
„Чл. 115. С трудовите договори по този раздел освен 
условията по чл. 66, ал. 1 се уговарят 
продължителността и разпределението на работното 
време, а може да се уговаря и периодичността на 
изплащането на трудовото възнаграждение.”
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Препращане (правила)

при кодекс и закон –
обозначението на 

разпоредбата 
и 

наименованието на акта

при актове на ЕС –
означението на разпоредбата, 

наименованието на акта 
с неговия номер и дата, 

органът, който го е приел, 
а при първото препращане –

и съответният брой на 
"Официален вестник" на ЕС, 
където актът е обнародван 

на български език; 
"Официален вестник" на ЕС 

се посочва със съкращение "ОВ";

при другите нормативни актове –
обозначението на разпоредбата, 

наименованието на акта, 
а при първото препращане –

и съответният брой на Държавен вестник, 
където актът е обнародван. 

Държавен вестник се сочи със 
съкращение "ДВ".

при международните договори –
наименованието на международния договор, 

мястото и датата на съставянето му, 
а при първото препращане –

и съответният брой на "Държавен вестник", 
където същият е обнародван; 

когато договорът е 
ратифициран със закон –

и наименованието на закона и 
съответният брой на "Държавен вестник", 

където законът е обнародван.

При препращане към разпоредба на друг нормативен акт или 
акт въз основа на който е издаден препращащият акт, се посочват:
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Препращане (правила)

Примери:
 „Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса

за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски
дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на
неперсонифицирани дружества, земеделски производители,
тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна
професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или
възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване
или прекратяване.”

 „(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Към
болничните листове за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от
Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление
№ 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.)”
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Препращане (правила)

Ако някое наименование се повтаря, то се
дава пълно в разпоредбата, в която се
използува за пръв път, като се посочва
съкращението, с което ще се означава в
следващите разпоредби

По същия начин се постъпва с наименованието 
на нормативния акт, към който се препраща 
многократно, ако пълното посочване на 
наименованието е неудобно
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Препращане (правила)

Примери:

 „Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка
трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се
установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната
териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице
в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.”

 „Чл. 2. (1) Паричните обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1 и паричните помощи
по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б" се изчисляват и изплащат от съответното
териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на
НОИ).

 (2) Паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а" се изчисляват и
изплащат от ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето.”
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Нормативни актове по прилагане на други 
нормативни актове

В разпоредбата, която овластява да се издаде нормативен 
акт по прилагане на закон, се посочват видът на акта, 

органът, който трябва да го издаде, и дали овластяването 
се отнася до цялата материя, уредена от закона, или до 

отделни нейни части

Примери:

 „Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, който
приема правилник за прилагането му в срок до три месеца от
влизането в сила на закона.”

 „Чл. 356. Министерският съвет издава наредба по прилагането на тази
глава.” (Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж)
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Нормативни актове по прилагане на други 
нормативни актове

В заключителните разпоредби на акта по прилагане на закона 
се посочва разпоредбата на закона, въз основа на който е 

издаден

Пример:
 „Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 356 от Кодекса на труда.”

Актът по прилагане на закона се приема най-късно в 
шестмесечен срок от влизане на закона в сила

В преходните разпоредби на новия закон се предвижда 
временно запазване на действието на разпоредби на акта 

по прилагане на отменения закон
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Отменяне, изменяне и допълване на нормативни 
актове

Отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до
същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и
важни.

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.

Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична
разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.
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Отменяне, изменяне и допълване на нормативни 
актове

Актът, с който се отменя, изменя или допълва нормативен акт, трябва да сочи
и всички други нормативни актове или техни части, дялове, глави, раздели,
членове, алинеи, точки или букви, които се отменят, изменят или допълват.

Когато се отменя, изменя или допълва нормативен акт, се вземат пред вид и
внесените вече в него изменения и допълнения.

В наименованието на изменящия акт се посочват пълното наименование на
изменяния акт и неговият номер, ако той има такъв. Към него се добавят броят
и годината на Държавния вестник, в който той е обнародван, както и броят и
годината на Държавния вестник, в който са обнародвани измененията и
допълненията му.
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Отменяне, изменяне и допълване на нормативни 
актове

Примери:

„ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от       2006 година

ЗА допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските /обн., ДВ, бр. 6 
от 1987 г., изм. и доп., бр. 31 от 1991 г., изм., бр. 55 от 12.07.1991 г., бр. 59 от 23.07.1991 
г., 1991 г., бр. 59 от 1993 г., бр. 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., изм. и доп., бр. 54 от 2001 
г., изм. с Решение № 9353 от 2002 г. на ВАС на РБ - бр. 103 от 2002г., изм. И доп., бр. 72 
от 17. 08. 2004 г., бр. 24 от 22. 03. 2005 г., изм. бр. 103 от 23. 12. 2005 г., изм. и доп., бр. 96 
от 28.11.2006 г./”

„ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от                                    2009    година

ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на  Министерския съвет
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, приета с Постановление № 227 на Министерския
съвет от 1993 г. /обн., ДВ, бр. 102 от 1993 г., доп., бр. 48 от 2006 г./, се правят следните изменения и
допълнения:

...
§ 2. В Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на

Министерския съвет от 1986 г. /обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г., изм. и доп., бр. 31 от 1991 г., изм., бр. 55 от
1991 г., бр. 59 от 1991 г., бр. 59 от 1993 г., бр. 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., изм. и доп., бр. 54 от
2001 г., изм. с Решение № 9353 от 2002 г. на ВАС на РБ - бр. 103 от 2002 г., изм. и доп., бр. 72 от 2004
г., бр. 24 от 2005 г., изм. бр. 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 96 от 2006 г., доп., бр. 1 от 2007 г./, се
правят следните изменения и допълнения:
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Отменяне, изменяне и допълване на нормативни 
актове

Изменянето на член или на негови подразделения става с нова редакция на изменяния 
текст и се формулира в отделен параграф за всеки член.

Пример:
§ 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) създават се т. 5 и 6:
“5. не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт;
6. за всяка от последните три финансови години размерът на приходите от членски внос е не по-малко от

500 000 лв.”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) В случаите, когато един работодател членува в две или повече организации на работодателите, при

установяване на членския състав с оглед наличието на критериите за представителност по ал. 1. т.
1, той се включва в списъка на тази организация. на която е дал изрично пълномощно да го
представлява.”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 3. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
“(6) Срочен трудов договор за срока на дългосрочната командировка може да се сключва за работа на

длъжност, определена за дългосрочно командироване в задгранично представителство на Република
България в чужбина по Закона за дипломатическата служба.”

2. Досегашните алинеи 6 и 7 стават съответно 7 и 8.”
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Отменяне, изменяне и допълване на нормативни 
актове

Пример:
„§ 28. Навсякъде в наредбата думите "работник", "работникът", "работника", "работничка",

"работничката", "работници", "работниците", "работнички" и "работничките" се заменят съответно с
"работник и служител", "работникът и служителят", "работника и служителя", "работничка и
служителка", "работничката и служителката", "работници и служители", "работниците и
служителите", "работнички и служителки" и "работничките и служителките".”

Когато се заменя или заличава една и съща дума или израз 
в един или няколко члена, 

в отделен параграф се посочват 
новата или заличената дума или израз, 

както и членовете, в които те се заменят или заличават, 
ако това не се отнася за всички членове.
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Отменяне, изменяне и допълване на нормативни 
актове

Новите разпоредби, с които се допълва нормативен акт, се 
включват в него, както следва:

в края на акта, 
преди допълнителните разпоредби, 

ако се касае за нов дял на акта, 
който в неговата структура е 

най-голямото му подразделение
и предметът на уредбата 

не налага друго систематично място

на съответното систематично място 
в структурата на акта, 

ако се касае за 
други негови подразделения
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Номерация

Номерацията на новите членове, поставени в края на акта,
следва номера на последния член на допълнения акт.

Новият или новите членове, поставени на съответно
систематично място в акта, получават номера на члена,
след който се намират. Към номера се поставя поредна
малка буква от азбуката. При последващи допълнения,
систематичното място на които е между членове с такова
обозначение, към обозначението на предходния член се
прибавя малка арабска цифра горе вдясно от буквата.
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Номерация

ЗИД на КТ

§ 4. В Глава пета се създава раздел VІІІв 
“Допълнителни условия за извършване на 
работа чрез предприятие, което осигурява 
временна работа”:

“Раздел VІІІв
Допълнителни условия за извършване 

на работа чрез предприятие, което 
осигурява временна работа

Трудов договор с предприятие, което 
осигурява временна работа

Чл. 107р.
Чл. 107с.

...

КТ
Глава пета.

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел VIII."б"
Допълнителни условия за извършване 

на работа от разстояние (Нов - ДВ, бр. 82 
от 2011 г.)

Същност и условия за работа от 
разстояние
Чл. 107з. ...
Прилагане на други разпоредби за 
извършване на работа от разстояние
Чл. 107п. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За
неуредените в този раздел въпроси се
прилагат общите разпоредби на този
кодекс.

Раздел IX.
Допълнителен труд по трудов договор

Пример:



04 април 2019 г.36

Номерация

Когато членът се допълва с нови алинеи, точки или букви, те се 
поставят след наличните алинеи, точки или букви. 

Ако това затруднява тълкуването на текста, новите подразделения се 
поставят на съответното място, а тези, които са след тях, се 
преномерират. 

Когато се разместват алинеи, много трябва да се внимава с препратки 
към тях.
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Номерация

КТ

Командироване на работници 
или служители
Чл. 121. (1) ... .
(2) ... .
(3) ... .
(4) Условията на заплащане в 
приемащата държава 
в случаите по ал. 3 
не включват заплащането 
на пътни, дневни и 
квартирни пари 
по българското законодателство.

ЗИД на КТ

„§ 5. В чл. 121 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
“(4) В случаите на командироване на 
работници и служители, изпратени от 
предприятие, което осигурява временна 
работа, в рамките на предоставяне на услуги 
в друга държава – членка на Европейския съюз, 
в друга държава – страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, 
или в Конфедерация Швейцария, 
страните уговарят за срока на командировката 
поне същите минимални условия на работа, 
каквито са установени за работниците
и служителите, изпълняващи същата 
или сходна работа в приемащата 
държава. 
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
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Номерация

КТ
Задължение за информация при 
изменение на дейността, 
икономическото състояние и 
организацията на труда на 
предприятието
Чл. 130в. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г.) (1) В случаите по чл. 7а 
работодателят е длъжен да предостави на 
избраните представители на работниците и 
служителите информация относно:
1. последните ...;
2. положението, ...;
3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) възможните 
съществени промени в организацията на 
труда, в т.ч. при въвеждане на надомна 
работа и работа от разстояние.
(2) След предоставянето на информацията 
по ал. 1 работодателят е длъжен да 
проведе консултации по въпросите по ал. 1, 
т. 2 и 3.

ЗИД на КТ
§ 7. В чл. 130в се правят следните изменения

и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и

допълнения:
2. а) създава се нова т. 3:
“3. броя на работниците и служителите,

изпратени от предприятие, което
осигурява временна работа, или за
намеренията си да ползва такива
работници и служители.”;

б) досегашната т. 3 става т. 4;

2. В ал. 2 думите “т. 2 и 3” се заменят с “т. 2 -
4”.
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Номерация 

Параграф единствен. 
В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 7а:
“§ 7а. (1) Пенсиите за трудова дейност, отпуснати 
до 31 декември 2007 г., се преизчисляват от 1 октомври 2008 г., 
като определеният индивидуален коефициент на лицето 
към 1 октомври 2008 г. се умножи по 
средномесечния осигурителен доход за страната 
за 2007 г. – 398, 17 лв., след което размерът на пенсията 
се определя по условията и реда на чл. 70, чл. 75 и чл. 79.
(2) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, 
ако това е по-благоприятно за лицето.”

Ако 
правим промяна 

само на един 
текст от 

нормативния 
акт, това става с 
един единствен 

параграф:



04 април 2019 г.40

Време за упражнения
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