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

 
Кодекс за социално осигуряване – средногодишно 
изменение – 7 пъти 
 

В сила от 1 януари 2000 г. – за 18 години и 10 месеца (до края 
на м. октомври 2018 г.) има 133 изменения и допълнения 
 



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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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., изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 1 
август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 17 ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 12 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 28 
декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 7 от 19 януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 16 февруари 2018г., попр. ДВ. бр. 16 от 20 февруари 
2018г., изм. ДВ. бр. 17 от 23 февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 3 април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 46 от 1 юни 2018г., доп. ДВ. бр. 
53 от 26 юни 2018г., изм. ДВ. бр. 64 от 3 август 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г., доп. ДВ. бр.88 от 23 октомври 2018г. 
 
 



 
 
• 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 

 
Предишни победители:  
 
2014 г. – Закон за търговския регистър с 6 изм. и доп. преди 
влизането му в сила; 
 
2017 г. – 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 
 
 



 
2. „Извън контрол” 

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

 
Закон за акцизите и данъчните складове 
• 1 изменение преди влизането му в сила 
• изменен и допълнен още 6 пъти в годината на влизането 

му в сила 
 
Закон за концесиите 
• 1 допълнение преди влизането му в сила 
• изменен още 2 пъти за първите 2 месеца след 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 

 
Предишни победители: 
 
2014 г. – Закон за допълнение на Закона за енергетиката 
(ДВ, бр. 20/2013 г.) – приет за 2 дни (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.) 
 
2017 г. – Закон за допълнение на Закона за енергетиката 
(ДВ, бр. 48/2015 г.) – приет за 2 дни (внесен на 23 юни 2015 
г., приет в зала на първо и второ четене на 25 юни 2015 г.) 
 



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

 
Закон за изменение на Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.  (ДВ, 
бр. 103/2017 г.) – приет за 1 ден (внесен на 20 декември 
2017 г., не е разглеждан в комисии, приет на първо и второ 
четене в зала на 21 декември 2017 г.) 
 
Закон за допълнение на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество (ДВ, бр. 41/2018 г.) – приет за 1 ден (внесен на 
10 май 2018 г., приет в зала на първо и второ четене на 11 
май 2018 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 
 
Предишни победители: 
 
2014 г. – Закон за здравето – 83+ основания за издаване на 
подзаконови нормативни актове 
 
2017 г. – 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…“) 
 
 



 
4. „Лабиринтът на Фавна” 

Закон, предвиждащ най-много подзаконови актове 
 
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република 
България – с около 93 основания за издаване на 
подзаконови нормативни актове (огромен брой актове са с 
неопределен вид от закона – казва се само „акт на…”) 
 
Закон за Министерството на вътрешните работи – 69+ 
основания за издаване на подзаконови нормативни актове 



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

Хелън Хънт, Грег Киниър 

 
 
 
 

5. „Колкото толкова” 
Закон с най-много легални дефиниции 



 
5. „Колкото толкова” 

Закон с най-много легални дефиниции 
 
Предишни победители:  
 
2014 г. – Закон за туризма – 89 легални дефиниции 
 
2017 г. – Закон за ветеринарномедицинската дейност – 
125 легални дефиниции, между които: 
дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дезодорация 
домашни любимци (което замени животни компаньони), 
животни, отглеждани във ферми 
 
 



 
5. „Колкото толкова” 

Закон с най-много легални дефиниции 
 
Закон за устройство на територията – 82 легални 
дефиниции, между които: 
  
„Икономически обоснован експлоатационен срок” е 
периодът, през който строежът трябва да бъде поддържан на 
необходимото ниво за изпълнение на основните изисквания 
по чл. 169, ал. 1, с отчитане на всички разходи за проектиране, 
строителство и експлоатация, на рисковете и последствията от 
аварии по време на експлоатацията и на покриващите тези 
рискове застраховки, на разходите за инспектиране, за текуща 
поддръжка, обслужване и ремонт, както и отчитане на 
местоположението и въздействието на околната среда върху 
строежа. 
 
 
 



 
5. „Колкото толкова” 

Закон с най-много легални дефиниции 
 
Закон за устройство на територията 
 
„Площадка за игра” е обществено достъпна открита или 
закрита площ, предназначена за индивидуални или групови 
игри, с подходящо за целта устройство, настилка и 
съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова 
група на ползвателите. 
 
 



 
 
 
 

С НОМИНАЦИИ 
 



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

Йохансон, Джовани Рибизи и 
др. 

 

 
 
 
 

6. „Изгубени в превода” 
Най-любопитна легална дефиниция 



6. „Изгубени в превода” 
Най-любопитна легална дефиниция 

 
Предишни победители: 
2014 г. – 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. 
 
2017 г. – 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. 
 



6. „Изгубени в превода” 
Най-любопитна легална дефиниция 

 
В силна конкуренция със: 
 
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност:   
„Лице от български произход” е лице по смисъла на … Закона за 
чужденците в Република България 
 
Закон за противодействие на тероризма: 
„Терористичен акт” е акт, с който се осъществява тероризъм 
 
 
 
 
 
 



НОМИНАЦИИ 

 
Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 
„Хуманно отношение към животните” от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.: 
 
„Женски шилета/козички за разплод” са женски животни  
от рода на овцете/козите на възраст между 6 и 12 месеца. 
 

„Мъжки шилета/козлета за разплод” са мъжки животни  
от рода на овцете/козите на възраст между 6 и 12 месеца. 
 
 
 



НОМИНАЦИИ 
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (ДВ, 
бр. 37/2018 г.): 
 
„Уелнес център” е самостоятелен или изграден към място за 
настаняване център, намиращ се в градска или в курортна 
среда, в който се предлагат разнообразни рекреативни и 
козметично-разкрасяващи процедури, програми и 
антистресови ритуали, както и холистични подходи за 
постигане на физическо, емоционално, духовно, 
интелектуално, професионално и социално благосъстояние на 
личността. Използването на вода и естествени природни 
фактори в центъра не е задължително. 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (ДВ, бр. 
37/2018 г.): 
 

„Пътуващ” е всяко лице, което желае да сключи договор  
за туристически пакет или за свързани туристически услуги  
или което има право да пътува въз основа на такъв договор. 

 
Закон за изменение на Закона за филмовата индустрия (ДВ, бр. 
20/2018 г.): 
 

„Труден филм” е филм, чиято единствена оригинална версия е на 
български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия 
бюджет за съответния вид филм за предходната година. 
 



НОМИНАЦИИ 
 
Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за издаване 
на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа 
(канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и 
семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на 
тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните 
и плодните връхчета, за търговия и контрол (ДВ, бр. 25/2018 г.): 
 

„Начало на цъфтеж” е появата на първите разтворени цветове при 
мъжките растения и поява на първите близалца при женските 
растения. 
„Край на цъфтеж” е изсъхване на 10% от цветовете на мъжките 
растения и втвърдяването или окапването от семената при женските 
растения. 



НОМИНАЦИИ 
 
Наредба № 1 от 5 януари 2017 г. за съхранение, транспортиране 
и износ на неодобрени активни вещества (ДВ, бр. 5/2017 г.): 
 

„Складове” са сгради, помещения в сгради или специално 
обособени места в помещение на сгради. 

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. 
за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 78/2017 г.) 
 

Терминът „RID договаряща се страна” в Приложението към RID, 
съдържащо се в допълнение В към COTIF, което е приложимо от 1 
януари 2017 г., означава „държава - членка на Европейския съюз”.  



НОМИНАЦИИ 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 
2006 г. за условията и реда за официална идентификация на 
животните, за които не са предвидени изисквания в 
регламент на Европейския съюз (ДВ, бр. 65/2017 г.):  
 

„Собственик на животновъден обект” е всяко физическо или 
юридическо лице, което притежава документи, доказващи 
собствеността върху животновъден обект. 
 

„Ползвател на животновъден обект” е всяко физическо или 
юридическо лице, което има право да ползва възмездно или 
безвъзмездно животновъден обект. 



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

Арчър, Глен Клоус и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. „Фатално привличане” 
Закони и законопроекти „intuitu personae” или заподозрени в 

лобизъм 



7. „Фатално привличане” 
Закони и законопроекти „intuitu personae” или 

заподозрени в лобизъм 
Предишен победител: 
 

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 
 

Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ДВ, бр. 
24/2018 г.) 
 

Със Закона се предвиди, че председател на общински съвет, който преди 
избирането му за председател е работил в държавно или в общинско 
учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто 
държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, 
има право след прекратяване на правомощията му като председател на 
общинския съвет да заеме предишната си длъжност.  
В същото време Законът изрично предвижда, че когато предишната 
длъжност на председател на общински съвет е заета от друго лице, 
правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие. 

 



НОМИНАЦИИ 
 

Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 85/2017 
г.) 
 

Заемането на длъжността постоянен секретар на отбраната в 
Министерството на отбраната вече е обвързано със 
значително по-високи критерии. Кандидатите за позицията 
следва да имат професионален опит не по-малко от 8 години и 
четвърти старши ранг като държавен служител. Отпадна 
изискването кандидатът да има не по-малко от 4 години до 
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,  
за да изпълни мандата в пълен обем, съгласно предходната 
редакция на закона. 



НОМИНАЦИИ 
 

Постановление на Министерския съвет за изменение на 
Устройствения правилник на Министерството на 
икономиката, приет с Постановление № 447 на 
Министерския съвет от 2014 г. (прието от МС на 1 август 
2018 г.) 
 
Предвижда се увеличаване числеността на заместник-
министрите на икономиката от двама на трима и намаляване 
на щата на общата администрация от 110 на 109 служители. 



НОМИНАЦИИ 
 

Закон за допълнение на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол 
 

Създава се нова разпоредба, според която изпълнението на 
специфични задължения, пряко свързани с осъществявания 
от приватизираното дружество предмет на дейност, не могат 
да бъдат вменени на купувача за повече от 5 години назад. 
По силата на друга разпоредба от приетия закон горното 
правило се прилага и за сключени приватизационни 
договори, по които към датата на влизане в сила на този закон 
няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени през 
първите 5 години следприватизационни задължения. 



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

Господинов,Юрий Яковлев, 
Светлана Стоева  и др. 

 
 
 
 

8. „Баш майсторът“ 
Юридическа техника 



8. „Баш майсторът” 
Юридическа техника 

 
Победител през 2014 г.: 
 
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. 
 



8. „Баш майсторът” 
Юридическа техника 

 
Победители през 2017 г.: 
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 42/2016 г.) 
 

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 
 



8. „Баш майсторът” 
Юридическа техника 

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

Чл. 93, „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.”  
 



НОМИНАЦИИ 
 
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДВ, бр. 92/2017 г.): 
 
 
 
 

Чл. 19. (5) (ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) Мажоритарните 
собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или 
акционери, имащи това качество към деня на възникване на 
задълженията, които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях 
дялове или акции така, че да престанат да бъдат мажоритарни 
съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за 
данъци и задължителни осигурителни вноски… 
Чл. 19. (5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) 
Мажоритарните собственици на капитала, включително 
мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество към 
деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно прехвърлят 
притежавани от тях дялове или акции, така че да престанат да бъдат 
мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените 
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски… 



НОМИНАЦИИ 
 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за 
строителството в горските територии без промяна на 
предназначението им (ДВ, бр. 19/2017 г.) 
 

• § 21. В преходните и заключителните разпоредби се правят 
следните изменения: В § 2 думите „Закона за горите” се заменят 
със „ЗГ”. 

 
Наредба за изменение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването 
на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско 
отношение и правилата за извършване на стопански, 
любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна 
собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и 
аквакултурите  



НОМИНАЦИИ 
Постановление № 82 от 26 април 2017 г. за приемане на Наредба 
за единните държавни изисквания за придобиване на висше 
образование по специалността „Право” и професионална 
квалификация „юрист” 
 

• Министерският съвет ПОСТАНОВИ: 
     Член единствен. Приема Наредбата... 
• Преходни и заключителни разпоредби 
     § 7. Наредбата влиза в сила от учебната 2018 – 2019 г. 
• Заключителна разпоредба 
     Параграф единствен. Отменя досега действащата наредба 
• ПМС (с което се отменя досега действащата наредба) влиза в сила 

по общото правило (3 дни след обнародването му или на 29-ти 
април 2017-та) 



НОМИНАЦИИ 
 
Поправка на GDPR (Официален вестник на Европейския съюз L 127/2 
от 23 май 2018 г.) 
 
А) На страница 58, в член 41, параграф 3  
вместо: „3. Компетентният надзорен орган представя 
проектокритериите за акредитацията на орган по параграф 1 от 
настоящия член на Комитета в съответствие с посочения в член 63 
механизъм за съгласуваност.” 
да се чете: „3. Компетентният надзорен орган представя 
проектоизискванията за акредитацията на орган по параграф 1 от 
настоящия член на Комитета в съответствие с посочения в член 63 
механизъм за съгласуваност.” 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Поправка на GDPR (Официален вестник на Европейския съюз L 
127/2 от 23 май 2018 г.) 
 

Б) На страница 58, в член 41, параграф 5 
вместо: „5. Компетентният надзорен орган анулира акредитацията на 
орган по параграф 1, ако условията за акредитация не са били спазени 
или вече не се спазват или ако предприетите от органа действия 
нарушават настоящия регламент.” 
да се чете: „5. Компетентният надзорен орган анулира акредитацията 
на орган по параграф 1, ако изискванията за акредитация не са били 
спазени или вече не се спазват или ако предприетите от органа 
действия нарушават настоящия регламент.” 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Поправка на GDPR (Официален вестник на Европейския съюз L 127/2 от 23 
май 2018 г.) 
 

Б) На страница 59, в член 42, параграф 7 
вместо: „7. Сертификатът се издава на администратора или обработващия 
лични данни за максимален срок от три години и може да бъде подновен при 
същите условия, ако съответните изисквания продължават да са спазени. 
Сертификатът се оттегля, ако е приложимо, от сертифициращите органи, 
посочени в член 43, или от компетентния надзорен орган, ако изискванията 
за сертифицирането не са спазени или вече не се спазват.” 
да се чете: „7. Сертификатът се издава на администратора или обработващия 
лични данни за максимален срок от три години и може да бъде подновен при 
същите условия, ако съответните критерии продължават да са спазени. 
Сертификатът се оттегля, ако е приложимо, от сертифициращите органи, 
посочени в член 43, или от компетентния надзорен орган, ако критериите за 
сертифицирането не са спазени или вече не се спазват.” 

 



НОМИНАЦИИ 
 

Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие 
(ДВ, бр. 13/2017 г.) 
 

Чл. 7б. (6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Националната концепция за 
пространствено развитие се изработва от специализирано търговско 
дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което 
правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. 
 

Допълнителни разпоредби - §1, т. 14. Специализирано търговско 
дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което 
правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, е „Национален център за 
териториално развитие” - ЕАД, гр. София. 
 



НОМИНАЦИИ 
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 
лица, застрашени във връзка с наказателно производство 
(ДВ, бр. 44/2018) 
 
§ 1. В чл. 2 думата „безопасността” се заменя със „специална 
защита”. 
 



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

 
 
 
 

9. „Зов за завръщане” 
Най-архаична законодателна идея или лутане на законодателя 

между различни законодателни решения 



9. „Зов за завръщане” 
Най-архаична законодателна идея или лутане на 

законодателя между различни законодателни решения 
 
Предишен победител: 
 

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” 
 



НОМИНАЦИИ 
Закони за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 
данъчните складове (ДВ, бр. 92/2015 г. и ДВ, бр. 9/2017 г.) 
 

• С изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 
92/2015 г.) в края на 2015 г. се промени определението за 
специализиран малък обект за дестилиране, като се намали 
общата вместимост на съдовете за варене на ракия от 1000 на 
500 литра. Въведе се и забрана за производство на ракия в 
специализирани малки обекти за дестилиране от 1 януари до 30 
юни. 
 

• Със ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 
9/2017 г.) се направи „промяна на промяната” и през януари 
2017 г. се връща старият режим – общата вместимост на съдовете 
в един малък обект се увеличи отново на 1000 л, а забраната за 
производство на алкохол от януари до юни отпадна. 
 

 



НОМИНАЦИИ 
 
Закони за изменение и допълнение на Гражданския 
процесуален кодекс (ДВ, бр. 86/2017 г. и ДВ, бр. 65/2018 г.) 
 

• Със ЗИД на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 
86/2017 г.) се предвиди, че сроковете в гражданския 
процес няма да текат през дните, обявени за официални 
празници, както и през съдебната ваканция 
 

• Със ЗИД на ГПК (ДВ, бр. 65/2018 г.) се отмениха цитираните 
по-горе правила 
 

 



НОМИНАЦИИ 
 
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 7/2018 г.) 
 
Чл. 48. (1) Всеки сигнал следва да съдържа: 
1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, 
факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв. 



НОМИНАЦИИ 
 

Промени в Закона за държавния служител 
 

• През юли 2016 г. се въведоха по-строги критерии за заемане на 
длъжности в администрацията и се засили конкурсното начало. 
Влизането в сила на промяната беше отложено за 1 януари 2018 г. с 
аргумента, че е „необходимо време за осигуряването на нужните 
технологични и организационни предпоставки за въвеждането на 
тестовете за специализирания етап на конкурса“. 

• В края на 2017 г. влизането в сила на новите правила за провеждане 
на конкурси беше отложено от 1 януари 2018 г. за 1 октомври 2019 г. с 
мотива, че „не е създадена техническа инфраструктура за онлайн 
тестовете за провеждане на централизирания подбор, зали, 
свързаност в интернет, компютри и други. Отлагането на 
влизането в сила на въпросните разпоредби ще позволи по-добра 
подготовка на реформата на конкурсната процедура в държавната 
администрация.“ 
 



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

 
 
 
 

10. „Зрителна измама” 
Най-абсурдни мотиви на законопроект 



10. „Зрителна измама” 
Най-абсурдни мотиви на законопроект 

 
Предишни победители: 
 
2014 г. – 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” 
 



10. „Зрителна измама” 
Най-абсурдни мотиви на законопроект 

 
 

2017 г. – ЗИД на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 
11/2014 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 
 
Закон за изменение на Закона за собствеността (ДВ, бр. 
7/2018 г.) 
 
• Удължаване за пореден път спирането на придобивната 

давност върху имоти – частна държавна и частна общинска 
собственост. 

 



НОМИНАЦИИ 
 

• Хронология на промените: 
 

 1 юни 1996 г. – влизане в сила на ЗДС и на ЗОС 
 6 юни 2006 г. – обнародване на ЗД на ЗС (в сила от 1 юни 2006) – спиране за 

7 месеца на придобивната давност – с обратна сила от 31 май 2006 г. 
 декември 2006 г. – удължаване на срока до 31 декември 2007 г. (с 1 година) 
 декември 2007 г. – удължаване на срока до 31 декември 2008 г. (с 1 година) 
 декември 2008 г. – удължаване на срока до 31 декември 2011 г. (с 3 години) 
 декември 2011 г. – удължаване на срока до 31 декември 2014 г. (с 3 години) 
 декември 2014 г. – удължаване на срока до 31 декември 2017 г. (с 3 години) 
 19 януари 2018 г. – удължаване на срока с 5 години с обратна сила, считано 

от 31 декември 2017 г. 



НОМИНАЦИИ 
 

• Мотиви: „Предоставеният с последното изменение … срок за спиране на 
придобивната давност по отношение на имотите - държавна и 
общинска собственост, се явява крайно недостатъчен… Във връзка с 
това предложеният с проекта за изменение на Закона за 
собствеността срок се явява основателен и оптимален, като се 
предвижда същият да бъде окончателен.” 



НОМИНАЦИИ 
 

Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 
(ДВ, бр. 61/2018 г.)  
 
• Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча груповият лов 

на дива свиня е разрешен от 1 октомври до втората неделя 
на месец януари в събота, неделя и в дните, обявени за 
официални празници. С допълнението се увеличи броят на 
дните, в които е позволен груповият лов на дива свиня, като 
се предвиди, че той е разрешен от влизане в сила на Закона 
(24 юли 2018 г.) до 31 декември 2018 г. освен в събота, 
неделя и в дните, обявени за официални празници и „в ден 
сряда”. 

 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, 
бр. 61/2018 г.)  
 

• Мотиви: „във връзка с влошената епизоотична обстановка в 
Европа по отношение на заболяването Африканска чума по 
свинете е необходимо да се предприемат спешни мерки за 
предотвратяване появата на болестта в България… като една 
от основните и най-спешни мерки е редуциране плътността 
на популацията от дива свиня на територията на Р. 
България…” Според вносителите „редуцирането на популацията на 
диви свине трябва да стане по възможно най- бързия начин предвид 
непосредствената заплаха от проникване на заболяването на 
територията на страната и заплахата, която представлява за 
свиневъдния сектор в България, чиито загуби (преки и косвени) в 
национален мащаб биха достигнали приблизително 0,5 млрд. лв.” 

 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите (от 25 
юли 2018 г.)  
 

• 1 ден след влизане в сила на ЗД Закона за лова, с който се 
увеличава броят на дните, в които груповият лов на дива свиня е 
разрешен, министърът на земеделието, храните и горите издава 
заповед, с която „забранява груповия лов на дива свиня на 
територията на цялата страна.” 

 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите (от 25 юли 
2018 г.)  
 

• Мотиви: „настоящата заповед се издава като превантивна мярка с цел 
недопускане на територията на страната на особено опасната заразна 
болест…, чието разпространение може да причини значителни икономически 
загуби - Африканска чума по свинете, чрез преустановяване на 
интензивният ловен натиск върху популацията от диви свине, който води 
до разпръскването им на групи или на отделни индивиди, съпроводено със 
завишена миграция с цел оцеляване на вида.” 

• „приетите изменения и допълнения в Закона за лова и опазване на дивеча, 
които регламентират груповото ловуване на дива свиня през летните 
месеци извън досега определения срок, вкл. и в сряда, са недостатъчно добре 
съобразени и консултирани по отношение безопасността при провеждането 
на ловните излети. …съществува опасност груповият лов на дива свиня да 
доведе до сериозни загуби на основните ловни видове, компрометиране на 
вече договорени трофейни ловни излети за благороден елен от страна на 
чуждестранни ловци и сериозни финансови щети.” 

 
 



 
 
Премиера: 1972 г.  
Режисьор: Уди Алън 
Актьори: Уди Алън, Джийн 
Уайлдър, Луиза Ласер и др. 
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Предишни победители: 
 
2014 г. – 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, а съкращението ѝ – 27 букви 
 
НУРОДДЛПУМОПДСРИАТКВЛИНВОТК 
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2017 г. – 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 
 



НОМИНАЦИИ 
 

Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. за определяне на 
регулираните пазари от трети държави, които са 
еквивалентни на регулираните пазари или многостранни 
системи за търговия в държава – членка на Европейския 
съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство – само 2 члена 
 
НОРПТДКЕРПМСТДЧЕСДДСПЕИП 



НОМИНАЦИИ 
 

Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за 
издаване на разрешение за отглеждане на растения от 
рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена 
за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 
тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено 
в листната маса, цветните и плодните връхчета, за 
търговия и контрол 
 
НУРИРОРРККПВСФХСПСП0,2ТПНТОЛМЦПВТК 



НОМИНАЦИИ 
 

Наредба за критериите и реда за определяне наличието на 
основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви 
"а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени 
при сключване на договор за обществена поръчка или при 
провеждане на конкурс за проект. 
 
НКРОНОИСЧ13А1Т13БАЕЖИЧ149А1Т2ЗОПКТДБЗПСНДЗОПИППНКЗП 



 
 
Премиера: 1996 г. 
Режисьор: Милош Форман 
Актьори: Уди Харелсън, 
Кортни  Лав,  Едуард Нортън и 
др. 
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• Легалната дефиниция на „пътуващ” – „Пътуващ” е всяко лице, 
което желае да сключи договор за туристически пакет или за 
свързани туристически услуги или което има право да пътува въз 
основа на такъв договор 
 

• Реквизитите на сигнал за корупция – всеки сигнал следва да 
съдържа трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, 
факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв 
 

• ЗИ на Закона за собствеността – поредно спиране на 
придобивната давност върху имоти – частна държавна и частна 
общинска собственост с мотив, че досегашният срок (22 години) 
„се явява крайно недостатъчен” 



 
 
 

 

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