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 Увод 
 Качеството на нормативната уредба е от голямо значение за развитието на 
съвременното общество. То е критерий за демократичността на модерната държава. 
Съдейства за разгръщането на един от основните конституционни принципи – този за 
правовата държава. Оценката на въздействието на нормативните актове е съществена 
основа за разработването на политики и стимулиране постигането на социално значими 
цели. 

Настоящата статия има за задача да разгледа закономерностите в развитието на 
законодателството в рамките на четири хронологични периода, започвайки от 1.01.1992 
г. след приемането на сега действащата Конституция на Република България през 1991 
г. и завършвайки с началото на 2017 г. Целта на това изследване е да разкрие правната 
същност на оценката на въздействието на нормативните актове и да анализира видовете 
оценки на това въздействие. 
 
 1. Преглед на развитието на законодателството след приемане на 
Конституцията от 1991 г. 
 Нормативната структура на Република България обхваща пет категории актове в 
зависимост от тяхната йерархична позиция: кодекси, закони и подзаконови нормативни 
актове – правилници, наредби, инструкции.  

Кодексът е нормативен акт, който урежда обществените отношения, предмет на 
цял клон на правната система или на обособен негов дял (чл. 4, ал. 1 от Закона за 
нормативните актове, ЗНА). Законът е нормативен акт, който урежда първично или въз 
основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, 
според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни 
подразделения (чл. 3, ал. 1 от ЗНА). Правилникът е нормативен акт, който се издава за 
прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи 
или за вътрешния ред на тяхната дейност (чл. 7, ал. 1 от ЗНА). Наредбата е нормативен 
акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на 
нормативен акт от по-висока степен (чл. 7, ал. 2 от ЗНА). Инструкцията е нормативен 
акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно 
прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да 
осигури (чл. 7, ал. 3 от ЗНА). 
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 Тук разглежданият въпрос засяга действащото право, в който смисъл правото на 
закона има относителен характер, доколкото като историческо или социално явление 
подлежи на изменение1. Законодателната рамка на Република България започва да се 
променя постепенно след приемането на Конституцията от 1991 г. Особено голямо 
значение за тази трансформация има въвеждането на принципа за свободната стопанска 
инициатива. Така се поставя началото на пазарната икономика в България, което 
провокира засилената динамика на икономическите отношения, появата на множество 
стопански субекти. Цитираната тенденция се разгръща и в друга насока – в 
провеждането на реформа по повод упражняване на правото на собственост. Това 
преустройство на икономическата система се свързва с възстановяване на частната 
собственост, национализирана от държавата през 40-те години на ХХ век. 
Ограничаваното до 1991 г. право на частна собственост, включително и на 
конституционно ниво, придобива нова легитимност. Друга част от приеманите 
нормативни актове засягат обществените отношения, свързани с правата на граждани, 
подложени на политически репресии в периода на тоталитарната държава. 
 Тук трябва да подчертаем, че към 1.01.1992 г. националното законодателство на 
Република България съдържа общо 134 законодателни акта – кодекси и закони, които 
функционират в трите основни направления на позитивното право – административно 
право и административен процес, гражданско право и граждански процес и наказателно 
право и наказателен процес. Една значителна част от тези актове (93 на брой или 69 %) 
са свързани с разрешителни режими, административен контрол, налагането на 
административно-наказателна отговорност, прилагането на принудителни 
административни мерки или имат устройствен характер за дейността на 
специализирани държавни или публични институции. Сред подзаконовите нормативни 
актове правилниците, които определят административноправния статус на държавни 
органи, държавни предприятия или на междуведомствени комисии и съвети, заемат 32 
% от всички приемани правилници. Останалата част се занимава с въвеждането на по-
обстойни правила за прилагането на законите в тяхната цялост. В периода 1992 – 1997 
г. броят на законодателните актове с отношение към административното управление, 
като кодекси и закони, се е увеличил с 31 %, на правилниците – със 76 %, на наредбите 
– със 70 % и на инструкциите – с 46 %. 
 През втория етап от развитието на нормотворческата дейност на парламента и на 
изпълнителната власт (1997 – 2007 г.) се извършва приватизация на държавната 
собственост и синхронизирането на българското законодателство с правото на 
Европейския съюз (ЕС) във връзка с пълноправното членство на Република България в 
тази регионална международна организация. Това са основните фактори, довели до 
кардинална промяна в броя на нормативните актове. През този десетгодишен период 
броят на законодателните актове с отношение към административното управление, като 
кодекси и закони, се е увеличил с 54 %, на правилниците – с 51 %, на наредби – със 105 
%. Броят на инструкциите е намалял с 24 %. 
 През последните десет години броят на законодателните актове в България с 
отношение към административното управление, като кодекси и закони, се е увеличил с 
49 %, на правилниците – със 101 %, на наредби – със 135 % и на инструкции – с 648 %. 
 Както е видно от данните по-долу, отбелязани в таблица № 1, след приемането 
на Конституцията от 1991 г. обемът на нормативните актове е нараснал значително. 
Като негативна тенденция може да се отбележи доминацията на правилници, които 
уреждат правния статус на административни структури, за сметка на норми, които да 
уреждат по-подробно в цялост законови актове. Правилникът допълва с подробности, с 
                                                            

1 Торбов, Ц. Правото на закона, законът на правото и учението за целта на правото – В: Правни 
изследвания, посветени на проф. Венелин Ганев, част 1. Придворна печатница. София, 1939, 142. 
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технически усъвършенствания всички положения, заложени в закона2. Поради което 
промяната на неговото основно предназначение в резултат на нарастване на 
бюрократичната система, влияе отрицателно на нормативната рамка, тъй като 
основният акцент в нормотворческата дейност на администрацията пада върху 
устройствени правила. 

Броят на административните структури през 2007 г. е следният: 
 „Към 31.12.2007 г. общият брой на административните структури в 
централната администрация е 114 (включително и администрацията на 
Министерския съвет). От тях 16 са министерства, 22 са структури, функционално 
подчинени на Министерския съвет, 70 са структурите към министри и 5 са държавните 
институции, създадени със закон, които отчитат дейността си пред Народното 
събрание. 

Към Министерския съвет функционират 11 държавни агенции, 3 държавни 
комисии и 8 административни структури, създадени със закон или с постановление на 
Министерския съвет. 

Към министрите функционират 35 изпълнителни агенции, 2 държавни комисии 
и 33 административни структури, създадени със закон или с ПМС.”3. Пет години по-
късно централните административни структури са 1454. 

Таблица № 1 
 

вид нормативен акт 1.01.1992 г. 1.01.1997 г. 1.01.2007 г. 1.01.2017 г. 
общо кодекси и закони 

(административно законодателство) 134 (93) 172 (122) 265 (181) 394 (225) 

правилници (вкл. за статус на 
държавни органи, държавни 

предприятия, междуведомствени 
съвети и комисии) 

95 (30) 167 (86) 253 (194) 511 (417) 

наредби, без издадените от местни 
органи на самоуправление 292 495 1015 2382 

Инструкции 26 38 29 217 
 
  

2. Правна уредба на качеството на нормотворческата дейност до 2016 г. 
 
 Най-значимият законодателен акт, който определя правната рамка за 
правотворческата дейност на законодателната власт и на изпълнителната власт в 
Република България, е Законът за нормативните актове. До 2007 г. българската държава 
разчита на т. нар. плановост в създаването на законови и подзаконови актове. Става 
въпрос за един отглас от тоталитарния режим, който 15 години след приемането на 
Конституцията от 1991 г. продължава да поверява функцията по „планиране на 
законопроектите” освен на Народното събрание и Министерския съвет, но и на 
Държавния съвет, при това водеща роля: 

„Чл. 19. (1) Изготвянето на законопроекти и внасянето им в Народното събрание се планира. 
(2) Постоянните комисии на Народното събрание и народните представители могат да внасят в 

Народното събрание и законопроекти, невключени в плана. 
Чл. 20. (1) Държавният съвет съставя перспективен и текущ план за законопроектите. 
(2) Предложения за планиране правят органите, които имат право на законодателна инициатива. 

                                                            
2 Стайнов, П. Административно правосъдие. Печатница „Стопанско развитие”, София, 1936, 

245. 
3 Доклад за състоянието на администрацията за 2007 г. е достъпен на адрес: 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81 (Достъп на 14.08.2017). 
4 Доклад за състоянието на администрацията за 2012 г. е достъпен на адрес: 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81 (Достъп на 14.08.2017) 
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Предложението се предхожда от проучване на необходимостта от предлагания законопроект. 
(3) Плановете се съставят и предложенията се правят съобразно указа по прилагане на този 

закон. 
Чл. 21. Преди да включи законопроект в плана, Държавният съвет може: 
1. да поиска да се направят допълнителни проучвания или да се посочат допълнителни 

съображения за необходимостта от предлагания законопроект; 
2. да покани органите, направили отделни предложения за един и същ законопроект, да го 

предложат заедно; 
3. да покани органа, предложил отделни законопроекти, които се отнасят до обществени 

отношения от една и съща област, да ги обедини в предложение за един общ законопроект; 
4. да покани органа, направил предложение за нов закон, да го замени с предложение за изменение 

или допълнение на действуващ закон. 
Чл. 22. (1) Становището на Държавния съвет за невключване на законопроект в плана се 

мотивира и изпраща на органа, направил предложението. 
(2) Законопроектът се включва в плана, ако бъде отново предложен. 
Чл. 23. (1) Ако намери, че направените предложения за планиране не задоволяват всички 

законодателни нужди, Държавният съвет планира необходимите законопроекти. 
(2) Тези законопроекти се внасят в Народното събрание от Държавния съвет, освен ако по негово 

предложение Министерският съвет или друг орган с право на законодателна инициатива приеме да 
стане вносител на законопроекта. 

Чл. 24. (1) Законопроект, включен в плана, може да бъде оттеглен от органа, който го е 
предложил. 

(2) Ако намери за необходимо, Държавният съвет може да остави оттегления законопроект в 
плана. За внасянето на законопроекта в Народното събрание се прилага чл. 23, ал. 2 . 

Чл. 25. (1) Съобразно приетия от Държавния съвет план за законопроектите Министерският 
съвет съставя свой план за подготовка на законопроектите, които той ще внесе, както и на 
нормативни актове по тяхното прилагане, които следва да издаде. 

(2) Всеки министър или ръководител на друго ведомство съставя план за нормативните актове, 
които следва да издаде по прилагане на планирани законопроекти.”.  
  

Най-сетне с изменението и допълнението на Закона за нормативните актове, 
обнародвани в ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., се отменя тази остаряла правна уредба, 
несъответстваща на динамичните обществени отношения. Тук следва да обърнем 
внимание, че тези разпоредби не са прилагани от нито един от органите, имащи 
законодателна инициатива съобразно Конституцията от 1991 г. Но дали тази тенденция 
води до постигане на качеството на законодателните актове и съдейства за адекватната 
им намеса в регулирането на обществените отношения? 
 Старата тромава система следва да бъде заменена с нови, съответстващи на 
общественото и правно развитие, условия. През 2007 г. осмислянето на 
нормотворческия процес в неговата предварителна фаза е отменено. Не се появява нова 
правна уредба. Запазва се последващата преценка за качеството на законодателството, 
уредена от разпоредбите на чл. 53 – чл. 56 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на 
Закона за нормативните актове. Те предвиждат, че органът, на който е възложено 
изпълнението на акта (закон, правилник, наредба, инструкция) или до чието ведомство 
той се отнася, организира след влизането му в сила периодично проучване на 
резултатите от неговото прилагане, което проучване изготвя в доклад. Докладът се 
изпраща на органа, приел или издал проучвания акт. Вече имахме повод да обърнем 
внимание, че това задължение за периодично поручване на резултатите от прилагането 
на нормативните актове не се изпълнява5.  
 Странна е практиката на българския законодател актът по прилагането на 
Закона за нормативните актове да не е Правилник за прилагане на Закона за 
нормативните актове, а Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните 
                                                            

5 Николова, Р. Някои тревожни бележки за състоянието на администрацията в България. – В: 
Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 7. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 
2013, 73. 
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актове. Смесването на нормативни актове от различни периоди на развитието на 
нормативната уредба едва ли води до яснота в структурата на правната система. Още 
повече като се има предвид отмененото в по-голямата си част съдържание на 
разглеждания указ, това, че изпълнението му се възлага на председателя на Държавния 
съвет (§4 от Преходните и заключителни разпоредби), както и списъкът на 
съкращенията в наименованията на често прилаганите нормативни актове, сред които 
са отдавна несъществуващи в позитивното право законови актове.  
 Тази носталгична архаичност, заложена в самия център на нормотворческата 
дейност на държавата, препоръчваме да бъде изоставена. Както предвижда чл. 7, ал. 1 
от ЗНА, правилникът е нормативният акт, който се издава за прилагане на закон в 
неговата цялост, а не указът, който е индивидуален юридически акт с ненормативен 
характер, използван от президента на републиката (чл. 102, ал. 1 от Конституцията на 
Република България). Указите са персонални актове, тъй като засягат конкретни лица и 
се издават на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията6. 

 След 10-годишно членство в Европейския съюз и нефункционираща система за 
оценка на въздействието на нормативните актове ЗНА е изменен и допълнен в ДВ, бр. 
34 от 3.05.2016 г., в сила от 4.11.2016 г. За качеството на нормотворческата дейност на 
парламента и изпълнителната власт на нейната предварителна фаза може да се дава 
обективна, реална, конкретна оценка. 
  
 3.  Същност на оценката на въздействието на нормативните актове 
  
 Оценката на въздействието на законодателството е инструмент за изследване на 
ефектите от различните варианти на действие за разрешаване на съществуващи 
проблеми от гледна точка на разходите, ползите и рисковете свързани с тях7. Тя намира 
приложение в различни области на обществения живот: бизнеса, домакинствата, 
публичните финанси, икономиката, държавните органи, състоянието и бъдещето на 
околната среда, основните права на гражданите, участието в демократичното 
управление, здравето, равенството, регионалното развитие, превенцията на 
престъпността, информационното общество и др. Въздействието на нормативния акт 
върху социалната среда може да е пряко или косвено. 

Оценката на въздействието изследва съотношението между формулираните 
цели и очакваните (постигнати) резултати (чл. 19, ал. 2, изр. 2 от ЗНА). Тя балансира 
поставените задачи и тяхното изпълнение. Дава преди всичко надеждна информация за 
регулаторните варианти и техните последствия. Съдейства постигането на целите да 
става при минимални разходи. 

Оценката на въздействието на законодателството е системен, независим и 
нормативно уреден процес за получаване на доказателства дали резултатите от 
нормотворческата дейност съответстват на определените в конкретния акт цели, 
ефективно ли се осъществяват и подходящи ли са за нуждите и интересите на 
обществото. Тези доказателства и обективното им оценяване  определят степента, до 
която са удовлетворени определени социални потребности. Констатациите от оценката 
могат да показват съответствие или несъответствие с обществените нужди, както и 
възможности за подобряване. Основната цел на оценката е да постигне актуализиране и 

                                                            
6 Спасов, Б. Президентът на републиката – правно положение. Университетско издателство “Св. 

Климент Охридски”. София, 1992, 93 - 94. 
7 Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството. Министерски 

съвет на Република България, 2014 г., достъпно на адрес:  
http://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=1&sectionName=Purpose. (Достъп 
на 14.08.2017) 
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усъвършенстване на действащото законодателство съобразно променящата се 
обществена среда. 

Оценката на въздействието обхваща целия цикъл на нормотворческата дейност 
– планиране на нормативния акт, изготвянето, приемането и изпълнението му, оценката 
и преразглеждането му. Тази последователност от действия засяга на първо място 
законодателната дейност. Процесът на регулиране на обществените отношения в 
областта на изпълнителната дейност, т. нар. правоустановителна дейност на 
администрацията, се осъществява в съответствие със законодателната дейност на 
Народното събрание и в помощ на законодателния орган.  

Във фокуса на вниманието е консултирането на нормативния акт със 
заинтересованите лица. При издаването на нормативни административни актове АПК 
съдържа препращаща норма (чл. 80), която указва, че за издаването на подзаконови 
нормативни актове е необходимо да се спазят специалните изисквания за издаване, 
уредени в ЗНА. Публикуването и разгласяването на проекта на нормативен 
административен акт представляват начина, чрез който се проявява принципът за 
откритост и съгласуваност, съдържащ се в чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Задължение да следи за 
спазване на цитирания принцип има органът, притежаващ правомощието да приеме или 
не дадения проект. Дейността на органа следва да бъде съобразена също така с 
основните принципи на чл. 4, чл. 8 и чл. 12 от АПК – за законност, равенство и 
достъпност, публичност и прозрачност. Видно от нормата на чл. 79 от АПК 
нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична 
разпоредба на последващ нормативен акт. Поради това, след като допълнението се 
извършва с последващ нормативен акт, то и по отношение на него следва да се 
прилагат условията, предхождащи приемането му. 

Приложимата субсидиарно норма на чл. 26, ал. 2 от ЗНА предвижда 
съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната 
институция заедно с мотивите, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 
14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Т. е. административният орган 
е длъжен да доведе до знанието на неограничен брой лица информацията, която се 
съдържа в проекта и мотивите на акта. Но това не е главната задача на 
оповестяването. Предварителното публикуване на проекта за нормативен акт по реда 
на чл. 26, ал. 2 от ЗНА не цели запознаване на бъдещите адресати на акта с работата на 
администрацията, възможности за което има достатъчно и са предвидени в други 
закони (например ЗДОИ), а обезпечава възможност за влияние върху съдържанието 
на акта чрез предложения и становища по проекта. Следователно тук 
предназначението на информацията е съвсем различна. Не трябва да се забравя, че със 
средствата на правото като регулатор се въздейства върху обществени отношения, за 
които има нужда от регулация и които позволяват регулиране. Необходимостта от 
регулация  и нейното съдържание, а оттук и качеството на регулирането са функция на 
обратната връзка с адресатите на нормативния акт, които по хипотеза са страна в 
подлежащите на регулиране отношения. Очакванията в това административно 
комуникационно правоотношение са, че ще постъпи обратна информация от адресатите 
на информацията и на акта към първоначалния източник на информация и инициатор 
на комуникационния процес – автора на акта8. 

Оценката на въздействието на нормативните актове има възпиращо, 
ограничително, контролиращо действие по отношение на бързи и необмислени 
промени в нормативната уредба, продиктувани от лобистки интереси. Съдейства за 

                                                            
8 Николова, Р. Административноправна същност на информацията. Дружество „Европейско 

право”, София, 2016, 217 – 218. 
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постигането на равновесие и отчитането на ползите за максимален брой правни 
субекти.

Държавните органи и бюджетните организации по смисъла на Закона за 
публичните финанси, до които са отправени искания за сведения или за съдействие във 
връзка с извършването на оценка на въздействието, са длъжни да предоставят 
сведенията или да окажат съдействие на органа, който организира извършването й (чл. 
23 от ЗНА). 

Изпълнението на поставените от Закона за нормативните актове принципни 
положения е възложено на парламента и Министерския съвет. Народното събрание 
определя методология за извършване на оценка на въздействието на проектите на 
закони и кодекси, внесени от народните представители (чл. 19, ал. 3 от ЗНА). 
Министерският съвет определя с нормативен акт условията и реда за планиране и 
извършване на оценка на въздействието на проектите на закони, кодекси и подзаконови 
нормативни актове на Министерския съвет. Обхватът и методологията за извършване 
на оценката на въздействието се определят с наредба на Министерския съвет (чл. 19, ал. 
4 от ЗНА). 
 
 4. Видове оценки на въздействието на нормативните актове 
 
 Основният разграничителен критерий на видовете оценки на въздействието на 
законодателството е темпоралният момент на тяхното извършване. Оценката на 
въздействието е предварителна и последваща (чл. 19, ал. 2, изр. 1 от ЗНА). 
 
 4.1. Предварителна оценка на въздействието на нормативните актове 

 
Предварителната оценка на въздействието на нормативните актове е уредена в 

чл. 21 от ЗНА. Законодателната инициатива на Министерския съвет се осъществява въз 
основа на законодателна програма, а приемането на подзаконови нормативни актове – 
въз основа на оперативна програма. Законодателната и оперативната програма се 
приемат от Министерския съвет за 6-месечен период. 

Включването на проекти на закони и кодекси в законодателната програма и на 
подзаконови нормативни актове на Министерския съвет в оперативната програма се 
осъществява след извършена предварителна оценка на въздействието.   

Министерският съвет разглежда проекти на закони и кодекси и на подзаконови 
нормативни актове на Министерския съвет, които не са включени в законодателната и 
оперативната му програма, ако са придружени от предварителна оценка на 
въздействието. Тези предварителни оценки за въздействието се съгласуват с 
администрацията на Министерския съвет. 

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет заедно с 
предварителните оценки на въздействието се публикуват на Портала за обществени 
консултации. 

Предварителната оценка на въздействието е частична и цялостна (чл. 20, ал. 1 от 
ЗНА). 

 
а) Частична предварителна оценка 

 
Извършването на частична предварителна оценка на въздействието предхожда 

изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на 
Министерския съвет (чл. 20, ал. 2 от ЗНА). 
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 б) Цялостна предварителна оценка 
 

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 3 от ЗНА цялостна предварителна оценка на 
въздействието се извършва при: 

1. изработване на нови закони и кодекси; 
2. изработване на проекти на нормативни актове, за които оценката по ал. 2 е 

показала, че може да се очакват значителни последици. 
Извън тези случаи цялостна предварителна оценка на въздействието може да се 

извърши по преценка на съставителя на проекта. 
 
 4.2.  Последваща оценка на въздействието на нормативните актове 
 

Последващата оценка на въздействието на нормативните актове е уредена в чл. 
22 от ЗНА. Органът, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния акт, 
извършва последваща оценка на въздействието на новите закони, кодекси и 
подзаконови нормативни актове на Министерския съвет. 

Последващата оценка на въздействието се извършва в срок 5 години след 
влизането в сила на новия закон, кодекс или подзаконов нормативен акт на 
Министерския съвет или в по-кратък срок, определен от органа, в чиято компетентност 
е изпълнението на нормативния акт. 

Последващата оценка на въздействието, извършена от органа, в чиято 
компетентност е изпълнението на нормативния акт, се публикува на интернет 
страницата му и на Портала за обществени консултации в срок до 30 дни от 
изготвянето й. 

Когато орган на местното самоуправление e извършил последваща оценка на 
въздействието, тя се публикува на интернет страницата на общината в срок до 30 дни 
от изготвянето й. 
 
 Заключение 
  
 Приемането на законодателство, което урежда оценката на въздействието на 
нормативните актове, е първата и по-лесна стъпка в създаването на предпоставки за 
устойчиво обществено развитие в резултат на стабилна и качествена нормативна 
уредба. Освен че се налага отмяната на Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за 
нормативните актове и заменянето му с Правилник за прилагане на Закона за 
нормативните актове, парламентът и Министерският съвет поотделно трябва да 
изготвят методология за извършване на оценката на въздействието на нормативните 
актове. Същинската дейност по осъществяването на оценка на въздействието на 
нормативните актове предстои след реализирането на тези етапи от регулаторния 
процес. Както често се случва в България за съжаление, времевите перспективи да 
бъдем свидетели на нормативноустановения цикъл не са обнадеждаващи. 
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