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ОСНОВНИ НАСОКИ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАНН

▪ осъвременяване на уредбата на някои традиционно 
съществуващи институти в областта на административното 
наказване;  

▪ създаване на нови възможности за ускоряване на 
административнонаказателното производство;

▪ ускоряване на събирането на публичните държавни 
вземания, произтичащи от влезли в сила санкционни актове 
на администрацията;

▪ повече превантивни антикорупционни мерки при 
осъществяване на контролната и санкционна дейност на 
администрацията;

▪ създаване на ефективни правни гаранции за правото на 
защита на гражданите в извънсъдебната фаза на 
производството. 2



НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАКАЗАНИЯ 

▪ развитие на системата от административни наказания чрез 
предвиждане на нов вид административно наказание –
„безвъзмезден труд в полза на обществото“ – чл. 13, ал. 2, чл. 16а, 
чл. 47а, чл. 58а – 58в, чл. 63а, чл. 81а – 81г;

▪ осъвременяване на уредбата на наказанието „временно лишаване 
от право да се упражнява определена професия или дейност“;

▪ уредба на възможността административното наказание да се 
определя под предвидения най-нисък размер, в случай на 
решаване на преписката със споразумение;

▪ уредба на приспадането на времето, през което за същото 
нарушение наказаното лице е било лишено по административен 
ред или фактически от възможността да упражнява определена 
професия или дейност, при изпълнение на наказанието временно 
лишаване от право да се упражнява определена професия или 
дейност.
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НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В УРЕДБАТА НА 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА 

ОТГОВОРНОСТ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

▪ изменяване на съдържанието на предупреждението към 

нарушителя;

▪ прецизиране на предпоставките, при които наказващият 

орган може да освободи нарушителя от 

административнонаказателна отговорност с 

предупреждение;

▪ предвиждане на възможност с предупреждението 

наказващият орган да може да извършва разпореждане с 

веществени доказателства и да отнема вещи в полза на 

държавата по реда на чл. 20–21 от ЗАНН; 4



НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В УРЕДБАТА НА 
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА 
ОТГОВОРНОСТ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

▪ уеднаквяване на режима за освобождаване от 
административнонаказателна отговорност на непълнолетни 
и на пълнолетни нарушители;

▪ предвиждане на възможност институтът да намери 
приложение по отношение на еднолични търговци и 
юридически лица, допуснали маловажно неизпълнение на 
задължение към държавата или община при осъществяване 
на тяхната дейност;

▪ предвиждане само на писмена форма на предупреждението;

▪ регламентация на реквизити на предупреждението;

▪ създаване на възможност за оспорване на 
предупреждението.
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ФАЗИ И СТАДИИ НА 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС
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НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 
УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 
НАРУШЕНИЯ

▪ създаване на правила за отвод на лица с правомощия на 
актосъставители; 

▪ осъвременяване и допълване на изискванията към 
съдържанието на акта за установяване на административно 
нарушение; 

▪ допълване на правилата за връчване на съставения акт; 

▪ удължаване на срока за депозиране на възражения срещу 
акта; 

▪ разширяване на приложното поле на разпоредбата на в чл. 
44, ал. 4, изр. 2 от ЗАНН;

▪ осъвременяване на правилата за продажба на бързо 
развалящи се вещи, иззети като веществени доказателства с 
акта за установяване на административно нарушение; 
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НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

КОМПЕТЕНТНОСТТА НА НАКАЗВАЩИЯ 

ОРГАН

▪ уредба на териториалната компетентност на наказващия 

орган при нарушения, извършени в киберпространството

– чл. 48, ал. 2 и 3 от ЗАНН;

▪ регламентация на вида акт и срокът за отвод на 

наказващия орган – чл. 51, ал. 2 от ЗАНН;

▪ допълване на уредбата на лицата, които могат да искат 

отвод на наказващия орган – чл. 51, ал. 3 от ЗАНН;

▪ регламентация на компетентния да се произнесе по 

преписката орган при отвод на лицето с правомощия на 

наказващ орган – чл. 51, ал. 4 от ЗАНН.
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НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ПРАВОМОЩИЯТА НА НАКАЗВАЩИЯ ОРГАН

▪ да прекрати административнонаказателното

производство с мотивирана резолюция – чл. 54 от ЗАНН;

▪ да предупреди нарушителя при маловажен случай на 

нарушение – чл. 28 – 29 от ЗАНН;

▪ да сключи споразумение с нарушителя – чл. 58г от 

ЗАНН;

▪ да издаде наказателно постановление, с което да наложи 

административно наказание за осъществен състав на 

административно нарушение – чл. 53 от ЗАНН.
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НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО С РЕЗОЛЮЦИЯ

▪ изчерпателно се регламентират основанията за 
прекратяване на производството;

▪ урежда се възможността за частично прекратяване на 
производството само по отношение на някое от нарушенията, 
за които е образувано производството;

▪ регламентират се реквизити на мотивираната резолюция;

▪ предвижда се резолюцията да се връчва на определен кръг 
лица;

▪ регламентира се възможността за оспорване на резолюцията;

▪ регламентират се правомощията на наказващия орган при 
отмяна на мотивираната резолюция;

▪ прогласява се приложимостта на общите правила за 
прекратяване на производството в случаите, в които 
производството е образувано срещу едноличен търговец или 
юридическо лице. 10



НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 

ИЗДАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

▪ прецизира се правно-технически регламентацията на 

правомощието на наказващия орган да издаде наказателно 

постановление – в чл. 53, ал. 1 от ЗАНН; 

▪ допълват се изискванията към съдържанието на 

наказателното постановление; 

▪ доразвиват се правилата за връчване на наказателното 

постановление, включително при правоприемство на 

юридическото лице, настъпило след издаване на 

наказателното постановление.
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ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО СЪС

СПОРАЗУМЕНИЕ

▪ въвеждането на споразумението като факултативна 
диференцирана процедура за приключване на 
производството;

▪ правна същност на споразумението;

▪ задължителност на споразумението за администрацията;

▪ страни и представителство;

▪ инициатива за сключване на споразумение и срокове за това;

▪ предпоставки за приключване на производството със 
споразумение;

▪ правни последици от приключване на производството със 
споразумение;

▪ условия за влизане в сила на споразумението;

▪ правни последици при неизпълнение на условията по 
споразумението.
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ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ГЛОБАТА И 

ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ В СРОКА ЗА 

ОБЖАЛВАНЕ

▪ правна същност на института по чл. 79б от ЗАНН. 

▪ предпоставки за приложението на института. 

▪ правни последици от плащане на глобата или 

имуществената санкция в срока за обжалване. 

▪ обжалване на наказателното постановление след плащане 

на глобата или имуществената санкция.
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НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 

СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА

▪ разширява се каталогът на подлежащите на оспорване 

актове на администрацията, постановени в производството 

по ЗАНН; 

▪ разширява се кръгът лица, които могат да обжалват актовете 

на администрацията, постановени в производството по 

ЗАНН; 

▪ удължава се срокът за депозиране на жалба срещу 

обжалваем акт на администрацията;

▪ прецизира се уредбата на правомощията на наказващия 

орган по администриране на жалбата или протеста до съда;
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НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 

СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА

▪ създава се възможност за призоваване на наказващия орган 

или учреждението, или организацията, чиито орган е издал 

подлежащия на оспорване акт, по електронен път ;

▪ прецизира се кръгът лица, които се призовават за участие в 

производството, чрез включване на собственика на вещите, с 

които е извършено разпореждане или са отнети в полза на 

държавата, ако не е нарушител;

▪ регламентира се процесуалното представителство на 

страните в производството;
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НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 

СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА

▪ прецизират се правомощията на районния съд в 

производството по съдебен контрол на невлезлите в сила 

актове на администрацията;

▪ въвежда се институтът на съкратеното съдебно производство 

по административнонаказателни дела;

▪ допълва се уредбата на обжалването на определенията, с 

които съдът прекратява производството в предвидените от 

закона случаи;

▪ допълват се правилата за присъждане на разноски в 

производството по съдебно оспорване на актовете на 

администрацията и в касационното производство.
16



НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

▪ разширяване на кръга на подлежащите на контрол по реда 

на възобновяването актове; 

▪ допълване и прецизиране на основанията за възобновяване 

и сроковете за това; 

▪ разширяване на кръга лица, които могат да искат 

възобновяване на производството; 

▪ уредба на правомощията на административния съд в 

производството по възобновяване.
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БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО!
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