
НАГРАДИ ЗА НАЙ-ЛОШИ ПРИМЕРИ В 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 

 
ЯНУАРИ 2014 – ДЕКЕМВРИ 2016 



КАТЕГОРИИ 
 
 
 

1. „ДОГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ“ 
Най-често изменян и допълван закон 

 

 
 



КАТЕГОРИИ 
 
 
 

2.  „ИЗВЪН КОНТРОЛ“ 
Закон с най-много изменения преди 

влизането му в сила 

 
 



КАТЕГОРИИ 
 
 
 

3. „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ“ 
Най-бързо приет закон 

 
 



КАТЕГОРИИ 
 
 

4. „ЛАБИРИНТЪТ НА ФАВНА“ 
Закон, предвиждащ най-много подзаконови 

актове 
 

 



КАТЕГОРИИ 

 
 

5. „ХВАНИ МЕ, АКО МОЖЕШ“ 
Закон, предвиждащ най-много програмни 

документи 
 

 
 



КАТЕГОРИИ 
 
 
 

6. „КОЛКОТО ТОЛКОВА” 
Закон с най-много легални дефиниции 

 
 



КАТЕГОРИИ 
 
 
 

7. ,,ИЗГУБЕНИ В ПРЕВОДА” 
Най-любопитна легална дефиниция 

 
 
 
 



КАТЕГОРИИ 
 
 
 

8. „ФАТАЛНО ПРИВЛИЧАНЕ“  
Закон „intuitu personae” – приет с оглед на 

личността 
 

 
 
 



КАТЕГОРИИ 
 

 

9. „БАШ МАЙСТОРА“ 
Най-лоша юридическа техника 

 
 

 
 



КАТЕГОРИИ 
 

 
 

10. ,,ЗОВ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ” 
Лутане на законодателя между различни 

законодателни решения 
 
 
 



КАТЕГОРИИ 
 
 
 
 

11. ,,ЗРИТЕЛНА ИЗМАМА” 
Най-абсурдни мотиви на законопроект 
 

 
 



КАТЕГОРИИ 
 

 
 

12. ,,МНОГО ШУМ ЗА НИЩО“ 
Закон с големи претенции, но със скромни 

регулативни качества 
 

 
 



КАТЕГОРИИ 
 

 

13. ,,ВСИЧКО, КОЕТО ВИНАГИ СТЕ 
ИСКАЛИ ДА ЗНАЕТЕ ЗА СЕКСА, НО СТЕ СЕ 

СТРАХУВАЛИ ДА ПОПИТАТЕ“ 
 

Нормативни актове с неуместно дълго 
заглавие 

 
 



КАТЕГОРИИ 
 

 
 

14. ,,НАРОДЪТ СРЕЩУ ЛАРИ ФЛИНТ“ 
Награда на публиката 

 
 



 
 
 
 
 

БЕЗ НОМИНАЦИИ 
 



 
• Премиера: 1978 г. 
• По пиеса на Бърнард Слейд 
• Режисьор: Робърт Мълиган 
• Актьори: Елън Бърстин и 

Алан Алда и др. 
 

1. „Догодина по същото време“ 
Най-често изменян и допълван закон 



1. „Догодина по същото време“ 
Най-често изменян и допълван закон 

 
Кодекс за социално осигуряване – коефициент на 
средногодишно изменение 7,5 
 

В сила от 01.01.2000 г. – за 16 години (до края на 2016 г.) има 
120 изм.и доп. 
 

Тези изменения и допълнения изглеждат така: 



Кодекс за социално осигуряване 
Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 
Август 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., доп. ДВ. бр.35 от 10 Април 2001г., изм. ДВ. 
бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.10 от 29 Януари 
2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., доп. ДВ. бр.112 от 
29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 
2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 
Юли 2003г., доп. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., 
изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.21 
от 16 Март 2004г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. 
бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., 
изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. 
бр.38 от 3 Май 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 
2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. 
ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 
24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., 
изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 
2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., попр. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. 
бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 
Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., 
изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 
Септември 2007г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 
2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. 
ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 
2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.89 от 14 Октомври 2008г., 



изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.23 
от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. 
бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., 
изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 
29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., 
изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 
2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 
10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 
2010г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 
Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., 
изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. 
бр.40 от 29 Май 2012г., доп. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 13 Ноември 
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 
2013г., доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013г., доп. ДВ. бр.104 
от 3 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 
20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 
2014г., изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г., изм. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 22 
Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., 
изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. 
бр.22 от 24 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 11 
Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 
2015г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., 
изм. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. 
бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г. 

 



 
 
• Премиера:  1998 г.  
• Режисьор: Стивън Содърбърг 
• Актьори: Джордж Клуни, 

Дженифър Лопес, Дон 
Чийдъл, Денис Чийдъл, 
Денис Фарина и др. 

 
 

 
 
 
 

2. „Извън контрол“ 
Закон с най-много изм. и доп. преди влизане в сила 



 
2. „Извън контрол“ 

Закон с най-много изм. и доп. преди влизане в сила 

 
Закон за данък върху добавената стойност  
• обн. август 2006 г., в сила от 1 януари 2007 г. 
• 3 изменения и допълнения преди влизането му в сила 
 
Освен 3 пъти преди влизането му в сила Законът е изменен и 
допълнен още 6 пъти в годината на влизането му в сила 
 
Предишен победител: Закон за търговския регистър с 6 
изм. и доп. преди влизането му в сила 
 



 
 
• Премиера: 2001 г. излиза 

първият филм от 
поредицата 

• Режисьор: Роб Коен 
• Актьори: Пол Уокър, Вин 

Дизел, Мишел Родригез, 
Джордана Брустър и др. 

 
 

 
 
 
 

3. „Бързи  и яростни“ 
Най-бързо приет закон 



 
3. „Бързи и яростни“ 
Най-бързо приет закон 

 
Закон за допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 
48/2015) – приет за 2 дни (внесен на 23 юни 2015 г., приет в 
зала на първо и второ четене на 25 юни 2015 г.) 
 
Предишен победител: Закон за допълнение на Закона за 
енергетиката – внесен на 25 февруари 2013 г., приет в 
комисия на 26 февруари, приет на първо и второ четене в 
зала на 27 февруари 2013 г. 
 



 
 
• Премиера: 2006 г. 
• Режисьор: Гилермо дел Торо 
• Актьори: Ивана Бакеро, Дъг 

Джоунс, Серхи Лопес и др. 
 

 
 
 
 

4. „Лабиринтът на Фавна“ 
Закон, предвиждащ най-много подзаконови актове 



 
4. „Лабиринтът на Фавна“ 

Закон, предвиждащ най-много подзаконови актове 
 
 
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република 
България – с около 90 основания за издаване на 
подзаконови нормативни актове (огромен брой актове са с 
неопределен от закона вид – „акт на…“) 
 
Предишен победител: Закон за здравето – 83+ 
 



 
 
Премиера: 2002 г. 
Режисьор: Стивън Спилбърг 
Актьори: Леонардо ди Каприо, 
Том Ханкс, Кристофър Уокън, 
Ейми Адъмс и др. 

 
 
 
 

5. „Хвани ме, ако можеш“ 
Закон, предвиждащ най-много програмни документи 



 
5. „Хвани ме, ако можеш“ 

Закон, предвиждащ най-много програмни документи 
 
 
Закон за защита при бедствия: 12 вида 
 
• национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 
• национална програма за намаляване на риска от бедствия 
• секторни и регионални програми, свързани с намаляване 

на риска от бедствия 
• областни програми за намаляване на риска от бедствия 
• общински програми за намаляване на риска от бедствия 
• национален план за защита при бедствия 
• годишни планове за изпълнение на Националната 

програма 
 



 
5. „Хвани ме, ако можеш“ 

Закон, предвиждащ най-много програмни документи 
 
• годишни планове за изпълнение на областната програма 

за намаляване на риска от бедствия 
• годишни планове за изпълнение на общинската програма 

за намаляване на риска от бедствия 
• плановете за защита при бедствия по части за всяка от 

опасностите, специфични за съответната територия 
• областен план за защита при бедствия 
• общински план за защита при бедствия 
  
Предишен победител: Закон за туризма – 12 вида 
 



 
 
• Премиера: от 1997 г. 
• Режисьор: Джеймс Брукс 
• Актьори: Джак Никълсън, 

Хелън Хънт, Грег Киниър 

 
 
 
 

6. „Колкото толкова“ 
Закон с най-много легални дефиниции 



 
6. „Колкото толкова“ 

Закон с най-много легални дефиниции 
 
Закон за ветеринарномедицинската дейност – 125 легални 
дефиниции, между които: 
дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дезодорация 
домашни любимци (което замени животни компаньони), 
животни, отглеждани във ферми 
За сравнение: Закон за ветеринарномедицинската дейност 
(отм.) – 69 легални дефиниции 
 
Предишен победител: Закон за туризма – 89 легални 
дефиниции 
 



 
 
 
 

С НОМИНАЦИИ 
 



 
 
• Премиера: 2003 г. 
• Режисьор: София Копола 
• Актьори: Бил Мъри, Скарлет 

Йохансон, Джовани Рибизи и 
др. 

 

 
 
 
 

7. „Изгубени в превода“ 
Най-любопитна легална дефиниция 



7. „Изгубени в превода“ 
Най-любопитна легална дефиниция 

 
Предишен победител: 
 
Закон за туризма: „Бранд" е уникалното съчетание от 
емоционални и рационални възприятия за една дестинация 
и типа продукт, който тя предлага, отличаващи я от 
конкурентните дестинации като най-подходяща за 
съответните целеви пазарни сегменти. 
 
В силна конкуренция със: 
 
 



7. „Изгубени в превода“ 
Най-любопитна легална дефиниция 

 
Закон за подземните богатства:  „Леглата на реките... " 
са земите по смисъла на Закона за водите 
 
Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите: „Календарна година” е периодът от 1 януари 
до 31 декември на същата година 
 
Закон за лекарствените продукти в хуманната 
медицина: „Сериозно нежелано събитие” е всяка 
неблагоприятна промяна в здравното състояние, която е 
станала причина за смъртен изход...” 
 
 
 
 
 



НОМИНАЦИИ 

Наредба за допингов контрол при тренировъчна и 
състезателна дейност 
„Вина“ е неспазване на задължение и проява на липса на грижа 
към определена ситуация  
 

„Държавно първенство“ е спортна проява с участието на 
спортисти на национално или международно ниво, която не е 
международна спортна проява 
 
ПМС № 263 от 29 август 2014 г. за изменение и допълнение на 
Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността 
на доброволните формирования за предотвратяване или 
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 
отстраняване на последиците от тях 
„Пожар“ е неконтролируемо горене, разпространяващо се във 
времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на 
топлина, придружено с дим и/или пламъци 
 
 
 



НОМИНАЦИИ 
 
ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (обн. ДВ, бр. 38 от 2014) 
„Животинска единица“ е условна единица за приравняване на 
броя на различните видове и категории животни, както следва: 
1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над 
двегодишна възраст се равнява на една животинска единица 
2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява 
на 0,6 от животинска единица 
3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска 
единица 
 
 



НОМИНАЦИИ 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. 
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 
обекти  
„Яйца от охлюви“ са всички яйца, излюпени от сертифицирани 
родители до 2 дни от снасянето им 
 

ЗИД на Закона за защита на потребителите (обн. ДВ, бр. 61 от 
2014)  
„Стока“ е движима материална вещ... Стоки са и вода, газ и 
електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани 
в ограничен обем или в определено количество 
 

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност 
"Лице от български произход" е лице по смисъла на … Закона за 
чужденците в Република България 
 



НОМИНАЦИИ 
 
Закон за противодействие на тероризма 
„Терористичен акт“ е акт, с който се осъществява тероризъм 
 
Закон за изменение и допълнение на Закон за прилагане на 
общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС 
(ДВ, бр. 19/2016 г.) 
„Коза майка“ е всяко женско животно от рода на козите, родило 
поне веднъж или на възраст най-малко една година 
 
„Овца майка“ е всяко женско животно от рода на овцете, родило 
поне веднъж или на възраст най-малко една година 
 



НОМИНАЦИИ 

 
Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите 
количества на остатъци от пестициди във или върху храни  
„Пресни плодове и зеленчуци“ – всеки цял плод, зеленчук или 
естествена група от тях (като чепка, китка, грозд и други) формират 
една единица, освен в случаите, когато те са с малки размери 

 
„Инструмент за вземане на проби“ – по отношение на някои 
храни в насипно състояние като инструмент за вземане на проби 
се приемат ръцете на длъжностното лице, което взема проби 
 



 
 
• Премиера: от 1987 г. 
• Режисьор: Ейдриън Лайн 
• Актьори: Майкъл Дъглас, Ан 

Арчър, Глен Клоус и др. 

 
 
 
 

8. „Фатално привличане“ 
Закон „intuitu personae” 



8. „Фатално привличане“ 
Закон „intuitu personae” 

 

Предишен победител: 
 
ЗИД на Закона за ДАНС от юни 2013 г. 

 
Промяна на изискванията за заемане на длъжността 
“председател” – от 10-годишен професионален опит на 8-
годишен юридически стаж или професионален опит 
 



НОМИНАЦИИ 
 

ЗИД на Кодекса на труда (ДВ, бр. 8/2016 г.) 
 
Промени в критериите за представителност на национално 
равнище на синдикалните и работодателските организации 
непосредствено преди определяне на нов състав на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество  
 
По отношение на организациите на работниците и 
служителите – изм. през 2002, 2007, 2010, 2012 и 2016 г. 
 
По отношение на организациите на работодателите – изм. 
през 2002, 2007, 2010, 2012 и 2016 г. 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Закон за военното разузнаване (ДВ бр. 88/2015 г.) –
„Поправката Бакалов“  
 
Промяна между първо и второ четене на изискванията за 
заемане на длъжността директор на Служба „Военна 
информация“ – предвидено е, че директор на Службата може 
да бъде само военнослужещ на действителна военна служба 
с висше военно звание. Действащият тогава директор беше 
назначен само няколко месеца преди промяната 



НОМИНАЦИИ 
Закон за Сметната палата (ДВ бр. 35/2014 г. и бр. 12/2015 г.) 
 

Приемане на нов закон за Сметната палата като основание за смяна 
на състава 
 

ЗСП 1995 г. – 11 души, мандат 9 години 
ЗСП 2001 г. – добавяне на изискване висшето образование да бъде 
поне на образователно-квалификационна степен „магистър“ 
ЗСП 2010 г. – председател и двама заместник-председатели, мандат 
6 години – за председателя, и 7 години – за заместниците му; нови 
отрицателните предпоставки за заемане на длъжността 
ЗСП 2014 г. – 9 членове, мандат 7 години 
ЗСП 2015 г. – председател, 2 зам.-председатели и 2 членове 
(предложението е направено между първо и второ четене) 
 



НОМИНАЦИИ 
 

ЗИД на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 17/2015) 
 
Съставът на Комисията за енергийно и водно регулиране е 
увеличен от седем на девет члена въпреки декларациите за 
професионализация, оперативност и по-ясна отговорност в 
дейността на Комисията 



 
 
• Премиера: от 1973 г. 
• Режисьор: Петър Василев 
• Актьори: Кирил 

Господинов,Юрий Яковлев, 
Светлана Стоева  и др. 

 
 
 
 

9. „Баш майсторът“ 
Юридическа техника 



9. „Баш майсторът“ 
Юридическа техника 

 

Предишен победител: 
 
Проект на ЗИД на Изборния кодекс от юни 2012 г. – §29. 
Навсякъде в закона отпада  „Х”.  
Хеър-Ниймайер – Хеър Ниймайер 
Чл. 287. РазХодите по организационно-теХническата 
подготовка и обезпечаване на новите избори, включително 
с теХника и консумативи са за сметка на държавния 
бюджет. 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, 
бр. 39/26.5.2016 г.) – създава се Раздел XII „Последици след 
гласуването“, а съдържащият се в него единствен член – чл. 
242а, урежда последиците от неупражняване на 
избирателното право 
 
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина (ДВ, бр. 18 от 2014 г.) 
§ 12. В чл. 194у се правят следните изменения и допълнения: 
В ал. 2 думата „стартира“ се заменя с „инициира“. 
 



НОМИНАЦИИ 
 
Законопроект за съхранение, чистотата при употреба и 
развитие на българския език 
 
• Проектът изобилства от правописни, пунктуационни и 

смислови грешки 
 

 











НОМИНАЦИИ 
Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната 
верига 
• „Хранителна верига“ – няма определение в закона,  такова 

не се съдържа и в регламентите, към които Законът препраща 
по отношение на дефинициите 
 

Следователно би трябвало понятието да е използвано в 
общоупотребимия му смисъл 
• Според Уикипедия: „Хранителната верига е поредица 

организми в дадена екосистема, която служи за пренос на 
хранителната енергия. Организмите, по-ниско в 
хранителната верига, са източник на енергия за други 
организми на по-високо ниво. С други думи хранителната 
верига показва преноса на енергия от един организъм към 
друг.“ 



НОМИНАЦИИ 
 
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс (№ 554-01-149/31.07.2015) 
 

„Чл. 282б. (1) За провеждане на непубличен разговор или 
непублична пряка или опосредена комуникация между 
длъжностно лице от състава на централните или 
териториалните органи на изпълнителната власт, от една 
страна, и от друга страна, съдия, прокурор или следовател, 
когато това нарушение не съставлява по-тежко престъпление, 
наказанието е лишаване от свобода от две до пет години и глоба 
от десет до петдесет хиляди лева. 
 



НОМИНАЦИИ 
 

• „т. 30. Публичен разговор е всяка устна комуникация между 
двама души, осъществена между тях в присъствието на още 
трима души. Публичен разговор е и всяка устна комуникация 
между двама души, осъществена между тях чрез електронна 
съобщителна услуга или чрез услуги на информационното 
общество, които не се състоят изцяло или предимно от 
пренос на сигнали чрез електронни съобщителни мрежи, в 
присъствието на поне още трима души при един от двамата 
души, осъществяващи комуникацията.  
 

Непубличен разговор е всеки разговор, който не е публичен.“ 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г.за съхраняването, 
ползването и разпореждането с документи от 
библиотечния фонд 
 
Чл. 7. (1) Библиотечните документи се приемат и регистрират от 
библиотекар. 
Чл. 13. (1) Библиотечните документи се приемат и регистрират 
от библиотекар. 
 
 



НОМИНАЦИИ 
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 42/2016) 
 
Като номерация в нормативния акт се създават чл. 100ф1, 
100ф2 и 100ф3 (интересно е дали някой би ги прочел като 
„член 100ф на квадрат“ и „член 100ф на куб“). 
Иначе разпоредбите стигат до чл. 100я 
 
 



 
 
Премиера: 1990 г. 
Режисьор: Пол Верховен  
Актьори: Арнолд 
Шварценегер, Рейчъл 
Тикотин, Шарън Стоун и др. 

 
 
 
 

10. „Зов за завръщане“ 
Лутане на законодателя между различни 

законодателни решения 



10. „Зов за завръщане“ 
Лутане на законодателя между различни 

законодателни решения 
 
 
Предишен победител: 
 
Проекти на ЗИД на Закона за здравето от май и октомври 
2013 г. – отпадане на пълната забрана за тютюнопушене на 
закрити обществени места 
 



НОМИНАЦИИ 
ЗИД на Закон за специалните разузнавателни средства (ДВ, бр. 
107 от 24.12.2014 г.) 
 

Относно принципа на финансовата обвързаност при прилагането на 
СРС – задължение на органите, направили искане за използване на 
СРС, да обезпечат финансово прилагането им във всеки конкретен 
случай 
 

2013 г. – въвеждане на принципа с мотив за дисциплиниране на 
органите и „намиране на баланс между нуждата от прилагане на 
„тайни доказателства“, правата на гражданите и бюджета на 
държавата 
Края на 2013 г. – отлагане за 1 януари 2015 г. 
Края на 2014 г. – отмяна с аргумент , че след преглед на практиката 
по прилагане на СРС се е установило, че такъв принцип не се 
прилага никъде в рамките на ЕС 
 



НОМИНАЦИИ 
 
ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (ДВ, бр. 1 от 03.01.2014 г.) – увеличаване 
на пределната възраст за военна служба на войниците 
(матросите) от 45 на 50 години 
Мотив: „по-пълноценно използване на потенциала на 
войниците, придобит по време на службата”, и натрупаните 
„специфични знания и умения” 
 
2010 г. – намаляване на възрастта от 49 на 45 години със 
съображението, че „функционалите задължения, които 
изпълняват войниците, изискват сериозни физически 
натоварвания, за каквито са по-подходящи млади хора” 



 
 
Премиера: 2013 г. 
Режисьор: Луи Летерие 
Актьори: Джеси Айзенбърг, 
Марк Ръфало, Уди Харелсън 
и др. 

 
 
 
 

11. „Зрителна измама“ 
Най-абсурдни мотиви на законопроект 



11. „Зрителна измама“ 
Най-абсурдни мотиви на законопроект 

 
Предишен победител: 
 
Проект на ЗИД на Наказателния кодекс от 2013 г. – 
предлага се криминализиране на случаи на поставяне в 
зависимост на кандидатите за народни представители със 
следния мотив: 
 
„като поставеното в зависимост лице, не може и няма 
право на самостоятелна воля при изпълнение на службата 
и правомощията си, а е принудено да търпи и изпълнява 
чужди поръчки и в угода на лични и корпоративни интереси, 
а не на обществени интереси“ 
 



НОМИНАЦИИ 
 
ЗИД на Закона за защита при бедствия (ДВ бр. 81/2015 г.) 
 
„Предлаганият модел за подпомагане на пострадалите от 
бедствия ще допринесе за повишаване ролята на 
презентативната дейност, свързана с намаляването на 
риска от бедствия.“ 



НОМИНАЦИИ 
 

ЗИД на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 11 от 
07.02.2014 г.) – поредно отлагане на влизането в сила на 
изискването за издаване на билети от фискални устройства от 
лицата, които извършват междуселищни и международни 
превози (въведено за първи път през 2012 г.) 
Мотив: представители на бранша са споделили, че не 
могат да го спазят 
 

През юли 2014 г. – задължението за използване на фискални 
устройства е премахнато. Един от основните аргументи е 
липсата на техническа възможност за толкова кратко 
време да бъдат оборудвани толкова много превозни 
средства 



НОМИНАЦИИ 
 
Проект на ЗИД на Закона за тютюна, тютюневите и 
свързаните с тях изделия 
 

,,Много трудно може да се влияе на младите и все още 
непропушили деца и те да се убеждават във вредата от 
тютюнопушенето, когато навсякъде могат да видят 
усмихнати девойки или артисти в поза, достатъчно 
характерна и без да е видима цигарата, която показва 
пушача като успял и щастлив човек. ‘‘ 
 



 
 
Премиера: 1993г. 
По пиеса на Уилям Шекспир 
Режисьор: Кенет Брана 
Актьори: Дензъл Уошингтън, 
Ема Томпсън, Киану Рийвс, 
Кенет Брана и др. 

 
 
 
 

12. „Много шум за нищо“ 
Закони с големи претенции, но със скромни 

 регулативни качества 



НОМИНАЦИИ 
 
Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (ДВ, бр. 
33 от 26 април 2016 г.) 
 

Мотиви за приемане на закона: международните 
ангажименти на България в областта на защитата от 
дискриминация и необходимостта от цялостно, по-пълно 
регулиране на материята 
 
В съдържателно отношение обаче Законът почти не съдържа 
норми, предписващи конкретно поведение. Той изобилства от 
декларации, устройствени разпоредби и основания за 
разработване на стратегически документи 



НОМИНАЦИИ 
 

Закон за МВР (ДВ, бр. 53/2014 г.)  
 

• Мотив за изцяло нов закон – необходимостта от 
многобройни и важни промени в уредбата на устройството 
и функциите на МВР и нарушената систематика на 
действащия ЗМВР в резултат на многократните промени 
 

• Всъщност: проектът в голямата си част повтаря отменения 
закон и не предлага решение на съществуващите проблеми 
в нормативната уредба, допускащи случаи на полицейско 
насилие, както и на отсъстващите ефективни механизми за 
разследване и наказване на извършителите – проблеми, 
които са обект на пилотните решения на ЕСПЧ 



НОМИНАЦИИ 
 
Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, 
бр. 39/29.05.2016 г.) 
 

Цел: да направи изборите по-прозрачни и да повиши 
избирателната активност чрез въвеждане на института на 
задължителното гласуване 
 

Въвеждането на т.нар. „задължително гласуване“ предизвиква 
по-скоро недоумение, тъй като се възлага правно задължение, 
чиято санкция при неспазване е създаване на затруднение за 
изпълнение на същото задължение (изключване от 
избирателните списъци и то при неучастие два пъти на едни и 
същи избори) 



 
 
Премиера: 1972 г.  
Режисьор: Уди Алън 
Актьори: Уди Алън, Джийн 
Уайлдър, Луиза Ласер и др. 

 
 
 
 
 
 

13. „Всичко, което винаги сте искали да знаете за 
секса, но сте се страхували да попитате“ 
Нормативни актове с неуместно дълго заглавие 



13. „Всичко, което винаги сте искали да знаете 
за секса, но сте се страхували да попитате“ 

Нормативни актове с неуместно дълго заглавие  
 

Предишен победител: 
 
Наредба № 53 от 13 декември 2010 г. за условията и реда 
за осигуряване на денонощен достъп на лекарите, пряко 
участващи в медицинското обслужване на потенциалния 
донор, до служебния регистър на изпълнителната агенция 
за трансплантация, който включва лицата, изразили 
несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки – 7 члена 
 
НУРОДДЛПУМОПДСРИАТКВЛИНВОТК 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Наредба № 4 от 23 април 2014 г. за реда и начина за 
предоставяне и отчитане на средствата за финансиране 
на дейностите по техническата ликвидация, по 
техническата и биологичната рекултивация и 
изпълнението на свързаните с това дейности по 
водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на 
води, както и всякакъв друг вид мониторинг за 
ликвидиране на последствията от проучването, добива и 
преработката на уранова суровина (отм. през 2015) 
 
НРНПОСФДТЛТБРИСТДВПЗМВКВДВМЛППДПУС 

 



НОМИНАЦИИ 
 

Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на 
разрешителни за изключенията от забраните, въведени със 
Закона за биологичното разнообразие за животинските и 
растителните видове от приложение № 3, за животинските 
видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън 
тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на 
неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване 
от приложение № 5 
 
НРУИРИЗВЗБРЖРВП№3ЖВП№4ВВДПИТП№3П№4ИНУСМУУП№5 



 
 
Премиера: 1996 г. 
Режисьор: Милош Форман 
Актьори: Уди Харелсън, 
Кортни  Лав,  Едуард Нортън и 
др. 

 
 
 
 

14. „Народът срещу Лари Флинт“ 
награда на публиката 



14. „Народът срещу Лари Флинт“ 
награда на публиката 

 

 

Предишен победител:  
 
ЗИД на Закона за ДАНС от юни 2013 г. – промяна на 
изискванията за заемане на длъжността “председател”  



14. „Народът срещу Лари Флинт“ 
награда на публиката 

 

 

• Легалната дефиниция на „яйца от охлюви“ 
 

„Яйца от охлюви“ са всички яйца, излюпени от сертифицирани 
родители до 2 дни от снасянето им 

 
• ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и 

създаването на чл. 100ф1, 100ф2 и 100ф3 

 
• НРУИРИЗВЗБРЖРВП№3ЖВП№4ВВДПИТП№3П№4ИНУСМУУП№, 

за краткост Наредба №8 



 
 
 

 

 
Вносителите, респективно издателите, 
на отличените актове могат да получат 
своя Златен пирон, като се свържат с 
екипа на Юридически барометър  


	Slide Number 1
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	КАТЕГОРИИ
	Slide Number 16
	1. „Догодина по същото време“�Най-често изменян и допълван закон
	1. „Догодина по същото време“�Най-често изменян и допълван закон
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	����2. „Извън контрол“�Закон с най-много изм. и доп. преди влизане в сила
	�2. „Извън контрол“�Закон с най-много изм. и доп. преди влизане в сила
	����3. „Бързи  и яростни“�Най-бързо приет закон
	�3. „Бързи и яростни“�Най-бързо приет закон
	����4. „Лабиринтът на Фавна“�Закон, предвиждащ най-много подзаконови актове
	�4. „Лабиринтът на Фавна“�Закон, предвиждащ най-много подзаконови актове
	����5. „Хвани ме, ако можеш“�Закон, предвиждащ най-много програмни документи
	�5. „Хвани ме, ако можеш“�Закон, предвиждащ най-много програмни документи
	�5. „Хвани ме, ако можеш“�Закон, предвиждащ най-много програмни документи
	����6. „Колкото толкова“�Закон с най-много легални дефиниции
	�6. „Колкото толкова“�Закон с най-много легални дефиниции
	Slide Number 32
	����7. „Изгубени в превода“�Най-любопитна легална дефиниция
	7. „Изгубени в превода“�Най-любопитна легална дефиниция
	7. „Изгубени в превода“�Най-любопитна легална дефиниция
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	����8. „Фатално привличане“�Закон „intuitu personae”
	8. „Фатално привличане“�Закон „intuitu personae”
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	����9. „Баш майсторът“�Юридическа техника
	9. „Баш майсторът“�Юридическа техника
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	����10. „Зов за завръщане“�Лутане на законодателя между различни�законодателни решения
	10. „Зов за завръщане“�Лутане на законодателя между различни�законодателни решения
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	����11. „Зрителна измама“�Най-абсурдни мотиви на законопроект
	11. „Зрителна измама“�Най-абсурдни мотиви на законопроект
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	����12. „Много шум за нищо“�Закони с големи претенции, но със скромни� регулативни качества
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	������13. „Всичко, което винаги сте искали да знаете за секса, но сте се страхували да попитате“�Нормативни актове с неуместно дълго заглавие
	13. „Всичко, което винаги сте искали да знаете за секса, но сте се страхували да попитате“�Нормативни актове с неуместно дълго заглавие
	НОМИНАЦИИ
	НОМИНАЦИИ
	����14. „Народът срещу Лари Флинт“�награда на публиката
	14. „Народът срещу Лари Флинт“�награда на публиката
	14. „Народът срещу Лари Флинт“�награда на публиката
	��

