
ОТМЕНЕНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Най-хубавите разпоредби на ЗНА са били отменени през 2007. Те са: чл. 47 (кой орган 
тълкува законите; не е ВКС всеки случай), чл. 48 (кой може да иска тълкуване на 
законите;  тук е мястото на ВКС; гражданите също са можели!) и чл. 49 (с какъв 
акт се тълкува или отхвърля искането за тълкуване; само обнародваното в ДВ 
тълкуване е задължително)
 
Чл. 47. Държавният съвет може по свой почин или по искане да тълкува закони или 
нормативни укази. 

Чл. 48. (1) Тълкуване могат да искат председателят на Народното събрание, председателят 
на Министерския съвет, министрите, ръководителите на други ведомства с ранг на 
министерства, председателят на Върховния съд, главният прокурор, председателите на 
изпълнителните комитети на окръжните народни съвети, както и централните ръководства 
на обществените организации по въпроси, които се отнасят до тяхната дейност. 

(2) Гражданите отправят молбите си за тълкуване до главния прокурор, а държавните 
органи и юридическите лица - до органа, който ги ръководи или контролира, или до 
централното ръководство на съюза, в който членуват.

Чл. 49. (1) Държавният съвет дава тълкуването с указ, а отхвърля искането за тълкуване с 
решение. 

(2) Указът се обнародва в Държавен вестник. Обнародваното тълкуване е задължително за 
всички. 

ЕТО КАК ИЗГЛЕЖДА ДНЕС ТАЗИ ЧАСТ ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМ. АКТОВЕ:

 Осакатена. И все пак в чл. 51 ясно си пише кой орган тълкува закони; пак не е 
ВКС, не е и ВАС. Съдилищата нямат право да тълкуват законите, защото не ги 
издават! А пък ТР на ВКС и ВАС не са задължителни, защото не се публикуват в ДВ!

Глава пета.
ТЪЛКУВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
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Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.)
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Чл. 50. (1) Тълкуването има действие от деня, когато е влязъл в сила актът, който се 
тълкува.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) По изключение органът, издал акта за тълкуване може да 
даде на тълкуването действие само занапред, ако обратното му действие може да създаде 
усложнения. В такъв случай тълкуването влиза в сила три дни след обнародването му.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Задължително тълкуване на нормативен акт дава 
органът, който е издал акта.
(2) Тълкуването се обнародва или разгласява по реда, по който е обнародван или разгласен 
тълкуваният акт. За действието на тълкуването се прилага чл. 50.


