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В края на 2020 г. бяха приети редица промени в Закона за административните
нарушения и наказания („ЗАНН“), които влизат в сила на 23-ти декември 2021 г.
По-долу са представени избрани разпоредби от променените текстове на
закона.

Защо това засяга бизнеса в България?

Промените в ЗАНН са от съществена важност, тъй като до голяма степен те
облекчават правното положение на потенциалните „нарушители“:

1) Предвижда се възможност за сключване на споразумение между
нарушителя и наказващия орган. По този начин на нарушителя се налага
по-ниска имуществена санкция в размер на 70 на сто от
законоустановения минимум. Дружеството-нарушител следва в 14-дневен
срок от връчването на акта за установяване на административно
нарушение („АУАН“) да предложи сключване на споразумение.

2) Ако нарушителят не желае да обжалва санкцията, той трябва да я заплати
в 14-дневен срок в намален размер от 80 на сто.

3) Увеличават се и актовете, които подлежат на обжалване: предупреждение
при маловажен случай, резолюция за прекратяване на производството,
както и електронният фиш.

4) Увеличават се и сроковете за:

• възражение срещу АУАН: от 3 на 7 дни;

• обжалване на постановленията, резолюциите, предупрежденията и 
фишовете: от 7 на 14 дни

Разширява се кръгът от адресати на административните наказания. Вече и
правоприемниците на юридически лица ще отговарят по висящи
производства. Съставеният АУАН ще се връчва на правоприемника. По този
начин, до известна степен, се утежнява положението на дружествата-
нарушители и техните правоприемници.

Промени има и в уредбата на маловажния случай при административните
нарушения. На нарушителя не се налага наказание, а се предупреждава
писмено, че при повторно извършване на нарушение от същия вид, в
едногодишен срок, ще му бъде наложено административно наказание.

Други промени



Как да процедирате и планирате?

1) Благоприятните за нарушителите нови правила ще важат и за
процесуалните действия по започнали производства преди влизането на
закона в сила.

2) Можете да проверите дали имате висящи производства и кога се очаква
да приключат.

3) Да прецените дали да се възползвате от възможностите за сключване на
споразумение/намаляване на санкция.

Имате нужда от съвет и/или консултация?
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