
 
 Оценки и Партньорство

Семинар: НОВО! 
Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания

Теми:
I. Обща част.

1. Административно нарушение – определение, видове, форми на вина.
2. Административно наказание – видове, имуществена санкция, определяне на административното наказание.
3. Административнонаказателно отговорни лица – отговорността на физическите лица, отговорността на 
юридическите лица, допустителство.
4. Маловажен случай – съдебен контрол, предупреждаване, глоба с квитанция, глоба с фиш.
5. Принудителни административни мерки.

II. Образуване на административнонаказателно производство.
1. Изключване на двойно наказателно преследване.
2. Срокове по чл. 34 от ЗАНН – същност и видове.
3. Съставяне на АУАН – предпоставки, АУАН в присъствие и отсъствие.
4. Реквизити на АУАН.
5. Връчване на АУАН.
6. Спиране на административнонаказателното производство.

III. Производство по налагане на административно наказание.
1. Правомощия и задължения на административнонаказващия орган – разглеждане на 
административнонаказателната преписка, издаване на НП, прекратяване на производството
2. Срокът по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН.
3. Реквизити на НП.
4. Връчване на НП.
5. Обжалване на НП – срокове, подсъдност, съдебен процес, двуинстанционно производство, отговорност по 
ЗОДОВ.

IV. Изпълнение на наказателните постановления и съдебните решения.
1. Влизане в сила на НП.
2. Изпълнение на глобите и имуществените санкции.
3. Срокове – видове, абсолютна давност.

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата. Презентации по програмата на 
семинара, подготвени от лекторите. По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лекторите практически 
казуси и да получат консултация по важни проблеми. 

Предварително могат да се задават въпроси на имейл: office@ocenki.eu. 

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. Може да заявите участие през сайта, по 
имейл или телефон и да внесете таксата в деня на курса в залата, след предварителното записване.

Цена: 190 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една 
организация, цената е с отстъпка – 175 лв. с ДДС на участник. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, материали за 
семинара. 

Банкова сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД .

Контакти и записване: София, ул.”Дунав” 36, ет.1, офис 3, 
тел. 02/983 58 58, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане: 27.03.2018, 9.30-13.00 ч. 

Място: София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център

Лектори: 

Поля Каменова - главен юрисконсулт на Столичен инспекторат към Столична Община, от 2012 г. до настоящия момент, с опит, 
включително и процесуално представителство в прилагането на ЗАНН.

Минко Танев - старши юрисконсулт в Столичен инспекторат към Столична Община от 2014 г. до настоящия момент. Работата му 
е свързана с прилагане и процесуално представителство по реда на ЗАНН.

www.ocenki.eu


