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ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА
РАБОТНА ГРУПА ПО ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ „НЕЗАВИСИМОСТ НА
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И КОРУПЦИЯТА“, СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №
Р-170 ОТ 30 АВГУСТ 2017 Г. НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ
2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ,
ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И НА МЕРКИ В
ПОСОЧЕНАТА ОБЛАСТ

На основание чл. 8, ал. 1 и 3 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:
1. Одобрява доклада на междуведомствената работна
група по Проблемна област „Независимост на съдебната система и
корупцията“.
2.
Възлага
на
министрите
и
председателите
на
държавните агенции в 6-месечен срок от приемането на това
решение да извършат анализ на административно-наказателните
разпоредби на законите, за чието изпълнение или прилагане
отговарят пряко или чрез второстепенните си разпоредители с
бюджет, относно слабите места, посочени в приложението, и да
изготвят предложения за промени, които да представят на
ръководителя на работната група, създадена със заповед на
заместник министър-председателя по правосъдната реформа и
министър на външните работи, за унифициране.
3. Отправя покана към независимите комисии и еднолични
органи, създадени със закон, в 6-месечен срок от приемането на
това
решение
да
извършат
анализ
на
административнонаказателните разпоредби на законите, за чието изпълнение или
прилагане отговарят, относно слабите места, посочени в
приложението към т. 2, и да изготвят предложения за промени,
които да представят на ръководителя на работната група,
създадена със заповед на заместник министър-председателя по
правосъдната реформа и министър на външните работи.
4. Идентифицираните слаби места в приложението към т.
2 да се изпратят на Националното сдружение на общините в
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Република България с оглед отстраняване на слабости в
подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските
съвети.
5. В 6-месечен срок от приемането на това решение да
се
проведат
предварителни
консултации
за
изменение
и
допълнение по посочените в приложението към т. 2 области
относно Закона за административните нарушения и наказания и
други закони и резултатите от тях да се обобщят от работната
група,
създадена
със
заповед
на
заместник
министърпредседателя по правосъдната реформа и министър на външните
работи.
6. Със заповед на заместник министър-председателя по
правосъдната реформа и министър на външните работи да се
създаде работна група, която в 3-месечен срок от изтичането на
срока по т. 5 да изготви проект на Закон за изменение и
допълнение
на
Закона
за
административните
нарушения
и
наказания.
7. Със заповед на заместник министър-председателя по
правосъдната реформа и министър на външните работи да се
създаде работна група, включваща заместник-председател на
Държавна агенция „Електронно управление“ и представители на
политическите кабинети на министрите, която в 3-месечен срок
да
разпише
концепция
за
централизиран
регистър
на
административнонаказателните
производства,
включително
съдържанието,
поддържането
и
вписването
на
наказателни
постановления в него.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков
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Приложение към т. 2
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ
Ж) ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ 7 „НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И КОРУПЦИЯ“
1. Правни мерки

Наименование на
нормативния акт

1.Множество
закони,
съдържащи
административнонаказателни
разпоредби

Законово
основание

Аргументи за необходимостта
от мярката/очакван резултат

Намаляване на възможностите
за корупционни практики при
упражняването на контролни
функции:
СЛАБО МЯСТО 1: Множество
контролни органи с различни
контролни правомощия. Липса
на конкретика и лоша
регламентация на контролните
правомощия на
администрацията.

Отговорна
институция
(вносител)
Министерства,
държавни
агенции

СЛАБО МЯСТО 2: Концентрация
на правомощия в един
контролен орган.
МЯРКА 1: Ясно дефиниране на
пределите на компетентност
на контролните органи.
МЯРКА 2: Намаляване броя на
органите, компетентни да
контролират идентични
обществени отношения, след
детайлен анализ на
извършваната от тях дейност.
МЯРКА 3: Да бъде

мб-ЦД

“18RH069”

Изработване
на
нормативния
акт и таблица
на
съответствие
от-до

Дата на
предварително
съгласуване

Дата на
внасяне
в МС
Юли
2018

Дата на
разглеждане на
заседание
на МС
Юли 2018

Краен
срок за
приемане

2
преосмислено концентрирането
на множество правомощия в
един орган, предвид
необходимостта от повишаване
ефективността на контрола и
от възпрепятстване проявите
на корупционно поведение.
СЛАБО МЯСТО 3: Липса на ясно
определен
административнонаказващ
орган.
МЯРКА 4: Да бъде точно
определен
административнонаказващият
орган в законите и
подзаконовите актове.
МЯРКА 5: Да се създаде
електронна платформа на
интернет страницата на
Интегрираната информационна
система на държавната
администрация www.iisda.government.bg,
посочваща съответно
административнонаказващите
органи и тяхната нормативно
установена компетентност по
даден нормативен акт.
СЛАБО МЯСТО 4: Липса на
административнонаказателни
разпоредби в подзаконовите
актове.
МЯРКА 6: Да бъде
регламентирана
административнонаказателна
отговорност в подзаконовите
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3
нормативни актове, в
случаите, когато е
предвидено в закон и такава
липсва.
СЛАБО МЯСТО 5: Липса на
разграничение на
административните санкции за
физически лица и ЮЛ.
СЛАБО МЯСТО 6: Широк
диапазон на размерите на
наказанията.
МЯРКА 7: Да бъдат
диференцирани размерите на
административните наказания
според вида на нарушителя.
МЯРКА 8: Да бъдат
преразгледани размерите на
глобите и имуществените
санкции.
МЯРКА 9: Да бъде преосмислен
широкият диапазон между
минимум и максимум на
наказанията.
МЯРКА 10: Да бъде
регламентиран механизъм за
определянето на диапазона
между минимум и максимум на
наказанията, например
максимумът да е не повече от
десет пъти стойността на
минимума, или да бъде
определен минимален размер
на глобата или имуществената
санкция, а максималният - да
бъде обвързан със стойността
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4
на предмета на нарушението,
ако е измерим в пари.
СЛАБО МЯСТО 7: Предвиждане
на различни административни
наказания за едни и същи
административни нарушения.
МЯРКА 11: Да се отстрани
предвиждането на различни
административни наказания за
едни и същи административни
нарушения.
СЛАБО МЯСТО 8: Прекалено
висок размер на санкциите.
СЛАБО МЯСТО 9: Неясно
определен размер на
санкциите.
СЛАБО МЯСТО 10: Липса на
минимален размер на
наказанието.
МЯРКА 12: Да се направи
разграничение в санкциите,
да се прецизират видовете
нарушения по съответните
нормативни актове и да се
предвидят критерии за
определяне размера на
санкцията спрямо степента на
нарушението.
МЯРКА 13: Да се предвидят
механизми за ограничаване на
възможността за субективизъм
при налагането на глобите
или имуществените санкции и
при определянето на размера
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им.
МЯРКА 14: Да бъдат ясно
определени границите на
административните наказания.
СЛАБО МЯСТО 11: Неадекватни
размери на глобите и
имуществените санкции спрямо
обществената опасност на
деянието.
СЛАБО МЯСТО 12: Множество
изпълнителни деяния в една
административнонаказателна
разпоредба при еднакви
размери на наказанията.
МЯРКА 15: Да бъдат
ревизирани
административнонаказателните
разпоредби на законите като
предвидените наказания бъдат
установени в размери, които
съответстват на обществената
опасност на деянията.
МЯРКА 16: Да бъде
актуализирана нормативната
уредба и премахнати остарели
и икономически несъобразени
разпоредби.
МЯРКА 17: Да бъдат
регламентирани отделни
наказания за всяко едно от
деянията, регламентирани в
хипотезата на
административнонаказателната
норма, а наказанията да
бъдат обвързани със стойност
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на предмета на нарушение,
когато това е възможно и
допустимо.
СЛАБО МЯСТО 13: Липса на
разпоредби, санкциониращи
извършените в условия на
„повторност" и „системност“
административни нарушения.
МЯРКА 18: Да бъдат
отстранени констатираните
неясноти от терминологичен
характер в законовата
нормативна уредба.
МЯРКА 19: Да бъдат
предприети действия по
отстраняване на празнотите в
подзаконовата нормативна
уредба и да бъде
осъвременена подзаконовата
нормативна база.
СЛАБО МЯСТО 14: Недопустимо
преуреждане в подзаконов
нормативен акт на обществени
отношения, които са уредени
със закон.
СЛАБО МЯСТО 15: Противоречие
с разпоредби от законов
нормативен акт.
МЯРКА 20: Да бъде извършена
ревизия на подзаконовата
нормативна уредба с цел
недопускане преуреждането на
обществени отношения,
регулирани от нормативен акт
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със степен на закон.
СЛАБО МЯСТО 16: Концептуални
противоречия със ЗАНН.
МЯРКА 21: Да бъдат
преосмислени
административнонаказателните
разпоредби, които съдържат
концептуални противоречия
със или отклонения от ЗАНН.
СЛАБО МЯСТО 17: Липса на
регламентация на ПАМ.
СЛАБО МЯСТО 18: Слабости при
използване на института на
ПАМ.
МЯРКА 22: При следващи
законодателни промени да
бъде допълнено видовото
разнообразие на ПАМ, където
това е възможно и
обосновано.
МЯРКА 23: Констатираните
празноти в специалните
закони досежно приложението
на общия закон АПК относно
съдържанието на издаваните
ИАА да бъдат отстранени.
МЯРКА 24: Да се
конкретизират хипотезите,
при които се прилагат ПАМ,
компетентният
административен орган,
издаващ ИАА за прилагане на
ПАМ, и конкретният ИАА в
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закони, които регламентират
голям брой и различни
контролни органи.

2. Проект за
изменение и
допълнение на
Закона за
административните
нарушения и
наказания (ЗАНН)

мб-ЦД

- Предвиждане в общия
административнонаказателен
закон на възможност за
сключване на споразумение в
производството и налагане на
административно наказание
под минималния размер;
- Предвиждане на възможност
при заплащане на наложените
глоби или имуществени
санкции в максимално кратки
срокове да се ползва
определена отстъпка.
- Въвеждане на легални
дефиниции за определени
основни понятия на ЗАНН „маловажен случай“,
„повторно нарушение“,
„системно нарушение“ и
други.
- Въвеждане в
законодателството на
механизми, възпрепятстващи
злоупотреби от страна на ЮЛ,
насочени към невъзможност за
събиране в бъдеще на
наложени имуществени
санкции, извършени в периода
след започването на
административнонаказателно
производство и преди
приключването му с влязъл в

Работна
група,
създадена със
заповед на
заместник
министърпредседателя
по
правосъдната
реформа и
министър на
външните
работи

“18RH069”

Провеждане на
предварителни
консултации
за нормативни
промени в 6–
месечен срок
– юни 2018 г.

Ноември
2018

Ноември
2018

9
сила акт – напр. при
прекратяването или
разпореждане с имуществото
на юридическо лице.
- Осъвременяване на
производството по
възобновяване на
административнонаказателните
производства по отношение на
актовете, субектите и
основанията.
- Уреждане на възможност за
контрол върху резолюциите за
прекратяване на
административнонаказателни
производства.
- Определяне в нормативен
акт на място, на което ще
се приема за извършено
дадено компютърно нарушение.
- Противоречива съдебна
практика
Допълнения в Закона за
съдебната власт, като се
предвиди специална хипотеза
за приемане на тълкувателно
постановление от
Наказателната колегия на ВКС
и съответното отделение на
ВАС, което разглежда дела по
съответния материален закон.
Същевременно следва да бъде
разширен кръга на субектите,
които могат да искат
сезиране по отношение на
противоречива или неправилна
практика по тълкуването и
прилагането на закона
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относно административните
нарушения и наказания –
право да има и министърът,
отговорен за изпълнението на
закона или съответният
колективен орган
(създадените със закон
Комисии като независими
органи).
2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:
Изграждане на
нова или
укрепване на
съществуваща
структура /или
създаване на
работна група
Изготвяне на
концепция за
централизиран
регистър на
административнонаказателните
производства
съдържанието,
поддържането,
вписването на
постановления в
него

Аргументи за
необходимостта от
мярката/очакван
резултат

Средство за изпълнение

Липса на единна
система, която
съдържа актуална
информация за
актовете в
административнонаказателното
производство.

Изготвяне на
концепцията от работна
група, създадена със
заповед на заместник
министър-председателя
по правосъдната
реформа и министър на
външните работи,
включваща и
представители на
политическите кабинети
на министрите и
заместник-председател
на Държавна агенция
„Електронно
управление“.

Функции на
новата/
реорганизираната
структура

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)
Наименование
Аргументи за необходимостта от мярката/очакван резултат

мб-ЦД

Промяна в
числеността
на
персонала

Отговорна

“18RH069”

Проведено
специализирано
обучение

Срок за

Отговорна
институция

Краен
срок

Междуведомствена
работна
група

Май
2018

Краен срок
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1. Отправя покана към държавните комисии, създадени със
закон в 6-месечен срок да извършат анализ на
административно-наказателните разпоредби на законите, за
чието изпълнение или прилагане отговарят, относно
слабите места, посочени в Приложение № 3 към т. 6 на
Решение № 617 от 12 август 2015 г. на Министерския съвет
и да го представят на ръководителя на работната група,
създадена със заповед на заместник министър-председателя
по правосъдната реформа и министър на външните работи.
2. Идентифицираните слаби места в Приложение № 3 към т.
6 на Решение № 617 от 12 август 2017 г. на Министерския
съвет да бъдат изпратени на Националното сдружение на
общините в Република България с оглед отстраняване на
слабости в подзаконовите нормативни актове, приемани от
общинските съвети.

мб-ЦД

институция
(вносител)
Заместник министърпредседателя по
правосъдната
реформа и министър
на външните работи

Заместник министърпредседателя по
правосъдната
реформа и министър
на външните работи

“18RH069”

подготовка
от – до
Юли 2018

Юли 2018

