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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Един от приоритетите в Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г., приета с
Решение на Министерския съвет на Република България № 230 от 9 април 2015 г.,
е освобождаването на гражданите от „дребната“ корупция (Приоритет 5). В
Стратегията се изтъква необходимостта от мерки, насочени към засилване на
ролята и ефективността на контролните органи, както и към налагане на
своевременни и адекватни административни и наказателни санкции.
Подобряването на работата на контролните органи и повишаването на
ефективността на органите със санкционни правомощия би имало дългосрочен и
силно положителен ефект. Своевременното установяване на извършените
административни нарушения, чрез съставянето на актове по Закона за
административните нарушения и наказания (ЗАНН) и налагането на съответни
административни наказания, би допринесло за повишаване на доверието на
гражданите в институциите, за възвръщане на чувството за справедливост и за
дисциплиниране на правните субекти към спазване на установените
административни режими. Повишаването на ефективността на работата на
контролните и наказващите органи би имало като положителна последица и
ранната превенция на правонарушенията с по-висока степен на обществена
опасност, каквито са престъпленията, особено в отделните стопански отрасли.
Същевременно, усилията на изпълнителната власт в насока укрепване
капацитета на органите с контролни и санкционни правомощия не биха били
докрай ефективни, в случай, че не се осигури добра комуникация между същите,
прозрачност на дейността на администрацията по упражняване на санкционните
й правомощия, а в някои аспекти – и публичност. Само по този начин държавните
органи биха могли да проследят срочното и законосъобразно упражняване на
правомощията на наказващите органи, а гражданите и медиите – действителната
активност на отделните наказващи органи по контрол и санкциониране на
нарушителите. Само така биха могли да бъдат създадени ефективни гаранции за
недопускане на каквито и да било правонарушения в цялост и по-конкретно –
корупционни практики, сред заетите в органите, натоварени със санкционни
правомощия при образуване и приключване на административнонаказателните
преписки. Последното е особено необходимо, с оглед постигане на неотменимост
и навременност на санкциите при осъществени административни нарушения и
затвърждаване на убеждението в обществото за надеждност на работата на
контролните звена и равенство на гражданите пред закона.
Безспорно най-ефективната мярка за повишаване прозрачността в работата
на органите със санкционни правомощия в администрацията се явява създаването
на единен централизиран електронен регистър, в който да бъдат отразени
извършваните проверки, съставяните актове за установяване на административни
нарушения, издадените наказателни постановления и другите актове, предвидени
в ЗАНН, с които се слага край на административнонаказателното производство, и
резултатът от упражнения съдебен контрол върху санкционните актове на
администрацията.
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Възможността да се използват наличните и работещи към момента
информационни и комуникационни решения, отговарящи на изискванията на
Закона за електронното управление (ЗЕУ), от една страна, и извършването на
оптимизация и ре-инженеринг на работните процеси по осъществяване на
проверки, установяване на нарушения и налагане на административни санкции,
от друга, ще доведат до качествено ново ниво на прозрачност и отчетност на
администрацията, в полза не само на гражданите и бизнеса, но и на самите органи
с контролни и санкционни правомощия.
В този контекст, с Решение № 69 от 5 февруари 2018 г. на Министерския
съвет на Република България се предвиди със заповед на заместник министърпредседателя по правосъдната реформа и министър на външните работи да се
създаде работна група, която да разпише концепция за централизиран регистър на
административнонаказателните производства, включително съдържанието,
поддържането и вписването на наказателни постановления в него. Със Заповед №
Р-34 от 28 февруари 2018 г. на заместник министър-председателя по правосъдната
реформа и министър на външните работи беше създадена работна група за
изпълнение на задачата по т. 7 от Решение № 69 от 5 февруари 2018 г. на
Министерския съвет на Република България.
Посочената мярка залегна и в Приложение № 1, раздел „Административни
мерки“, мярка 18 към Решение № 191 от 29 март 2018 г. за изменение на Решение
№ 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на план за действие с мерки,
адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на
инвестициите, утвърдени с решение № 617 на Министерския съвет от 2015 г.,
допълнено с решение № 609 на Министерския съвет от 2016 г.
Предвидената мярка идва да отговори, от една страна, на нуждите на
администрацията от дигитализиране, обобщаване и систематизиране на
резултатите от административнонаказателната дейност, с оглед модернизиране на
администрацията, подобряване на взаимодействието между отделните
административни звена при упражняване на контролните и санкционни
правомощия и повишаване ефективността на административнонаказателната
дейност, а от друга – на нуждите на гражданите да бъдат информирани за
контролната и административнонаказателната дейност на администрацията и
резултатите от нея.
Разработването и внедряването на централизиран регистър на
административнонаказателните производства ще допринесе за постигане на
целите, заложени в мерки 2, 3 и 6 от Решение № 617 от 12 август 2015 г. на
Министерския съвет на Република България – „Намаляване на възможностите за
корупционни практики при упражняването на контролни функции“; „Създаване
на комплексен модел за санкции на длъжностните лица, които не са взели мерки
за установяване или предотвратяване на правонарушение“ и „Въведени
технологични антикорупционни механизми чрез разширени възможности за
достъп и взаимодействие с гражданите и бизнеса по електронен път“, предвидени
във връзка с приет анализ по проблемна област е „Независимост на съдебната
система и корупцията“.
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Концепцията за създаване на единен централизиран регистър на
административнонаказателните производства на централните и териториалните
държавни органи на изпълнителната власт представлява продължение на
усилията за реформа на администрацията и постигане на целите, заложени в
Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г., приета с
Решение на Министерския съвет № 1033 от 30 декември 2015 г. и Пътната карта
за изпълнение на Стратегията, а именно: ефективно управление и върховенство
на закона; партньорско управление с гражданите и бизнеса; открито и отговорно
управление; професионално и експертно управление.
Мерките, предвидени в Концепцията, кореспондират и с целите и задачите,
заложени в Стратегията за развитие на електронното управление в Република
България 2014 – 2020 г. в две от четирите основни направления на комуникации
и услуги, а именно направлението „Администрация – Администрация“, което
включва развитие на информационните технологии в национален и
междудържавен аспект, с оглед на ефективно взаимодействие между различните
административни структури, и направлението „Вътрешноведомствена
ефективност и ефикасност“, което включва организиране и оптимизиране на
бизнес процесите на отношенията „Администрация – Служители“ и на
комуникацията в отделните административни структури.
Настоящият документ е продължение на целите и задачите, предвидени и в
следните стратегически документи: Национална програма за развитие: България
2020; Национална програма за реформи 2012 – 2020 г.; Базисен модел на
комплексно административно обслужване; Декларацията за е-управление от
Талин, приета от министрите от ЕС, отговорни за електронното управление през
2017 г.; Стратегия „Европа 2020“; Програма в областта на цифровите технологии
за Европа.
ІІ. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА КОНЦЕПЦИЯТА
Настоящата Концепция има за своя основна цел да очертае съдържанието
и функциите на централизирания регистър на административнонаказателните
производства на централните и териториалните държавни органи на
изпълнителната власт, на базата на проведения анализ на обобщените резултати
от административнонаказателната дейност в периода 2012 – 2017 година,
проучване на възможностите за дигитализиране на дейността, в контекста на
цялостната концепция за дигитализация на управленските процеси, и изследване
на добрите практики в областта.
Като допълнителна цел на Концепцията се очертава набелязването на
конкретните
фази
от
процеса
по
цялостна
дигитализация
на
административнонаказателната дейност на централните и териториалните
държавни органи на изпълнителната власт, с оглед стартиране на подготовка по
преминаване на администрацията към дейност по съставяне на актове за
установяване на административни нарушения и упражняване на санкционни
правомощия изцяло в електронна среда.
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Друга цел на Концепцията е набелязването на необходимите стъпки за
осъвременяване на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)
в насока създаване на нормативна основа за модернизацията на
административнонаказателната дейност на ведомствата и навлизане на
информационните и комуникационни технологии при упражняване на
правомощията на органите с контролни и санкционни правомощия, ведно със
създаване на сериозни гаранции за охраняване правото на защита на участниците
в производството и личните данни на гражданите, както и за изменение и
допълнение на Закона за администрацията (ЗАдм), в насока уредба на
правомощията на инспекторатите по контрол върху навременното въвеждане на
информация в регистъра и спазването на преклузивните и давностни срокове по
ЗАНН.
Концепцията съдържа визия относно създаването, внедряването и
поддържането на централизиран регистър на административнонаказателните
производства на централните и териториалните държавни органи на
изпълнителната власт. По своето съдържание, Концепцията е насочена към
дефиниране функционалностите на регистъра, съдържанието на регистъра и
контрола върху информацията, въведена в същия, както и правилата относно
достъпа до данни от регистъра. Концепцията дава визия по отношение на
необходимата нормативна, финансова и техническа обезпеченост за преминаване
към изграждане на регистъра и неговото внедряване в администрацията.
ІІІ. СЪСТОЯНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ
Дейността на администрацията по установяване на административни
нарушения и налагане на санкции може да се определи като значителна по обхват
и по обем. Така, само за периода 2012 – 2017 г. в системата на на централните и
териториалните държавни органи на изпълнителната власт са извършени повече
от 30 милиона проверки от контролните органи за спазване на съответните
административни режими; съставени са повече от 2 500 000 броя актове за
установяване на административни нарушения; издадени са близо от 2 100 000
наказателни постановления; само в системата на МВР са изготвени повече от 1
725 000 електронни фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата.
На база на предоставената информация от ведомствата, които водят
съответна статистика, се установява, че актовете за установяване на
административни нарушения, съставени на мястото на нарушението, са повече от
295 000, а тези по местоработата на актосъставителя – повече от 440 000. В тази
статистика не са включени актовете за установяване на административни
нарушения, съставяни в системата на МВР, които също са значителен брой.
Лицата с правомощия на актосъставители в системата на централните
органи на изпълнителната власт са над 20 000, а тези с компетентност на
наказващи органи – над 1000.
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От производствата, образувани със съставен акт за установяване на
административно нарушение, близо 2 100 000 са приключили с издаване на
наказателно постановление; повече от 12 000 преписки са прекратени с
резолюция; по повече от 3000 преписки е сключено споразумение между
наказващия
орган
и
нарушителя
за
приключване
на
административнонаказателното производство; в близо 65 000 случая до издаване
на наказателно постановление не се е стигнало, тъй като отговорността на
нарушителя е била погасена по давност или поради изтичане на преклузивните
срокове по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН; по повече от 3000 преписки въобще не е
издаден окончателен акт от наказващия орган.
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Изключително сериозният обем на работата на органите с правомощия по
ЗАНН изисква и сериозен ресурс за съхранение и обработка на резултатите от
административнонаказателната
дейност
на
съответните
ведомства.
Същевременно, единици са ведомствата, в които са създадени електронни бази
данни; продължават практиките в някои административни звена
административнонаказателните преписки да се съхраняват само на хартиен
носител. Поддържаните електронни бази данни са предназначени само и
единствено за нуждите на съответното административно звено, като не може да
се осъществява обмен на информация с други компетентни органи. Това
положение затруднява административнонаказателната дейност, включително
отчетността за работата на администрацията, дори и в обобщен вид, и рефлектира
негативно по отношение на проследимостта на работата на наказващите органи
по преписките (видно от относително големия брой преписки, по които
производството не е приключило с краен акт въобще).
Липсата на централизиран електронен регистър прави невъзможно да се
проследи активността на администрацията като цяло или на отделно нейно звено
по отношение на контролната й дейност – брой извършвани проверки и резултат
от проверките, респ. да се извърши своевременна преценка налице ли са данни за
административно
нарушение
и
предпоставки
за
образуване
на
административнонаказателно производство. Липсата на регистър, отразяващ
резултатите от контролната дейност на администрацията, затруднява контрола по
отношение на еднаквото прилагане на закона от различните административни
звена, респ. по отношение на различните правни субекти. Изложеното в пълна
степен е относимо и към съставяните актове за установяване на административно
нарушение и издаваните актове от наказващия орган. Не е възможно да се провери
дали законът се прилага еднакво във всеки конкретен случай, както и дали се
наблюдават отклонения от реда и сроковете, в които администрацията
осъществява административнонаказателната си дейност.
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Актуалните системи за обработка на информацията, възприети в
администрациите, силно затрудняват преценката относно: съотношението между
броя актове, които се съставят на мястото на нарушението и тези, които се
съставят по местослуженето на актосъставителя; съотношението между броя
санкционни актове, с които са санкционирани физически лица и броя на актовете,
с които е наложена имуществена санкция на юридически лица и еднолични
търговци; кои лица са санкционирани многократно за нарушение на едни и същи
нормативни актове; какъв е средният размер на налаганите санкции с имуществен
характер; какъв е резултатът от дейността на органите на принудително
изпълнение по събиране на вземанията със санкционен произход и какви са
причините за съществуването на несъбираеми вземания и други показатели.
Изключително е затруднено извършването на оценка за прилагането на
законите, в т.ч. относно действителния брой административнонаказателни
състави, по които се съставят актове, респ. се издават наказателни постановления;
невъзможно е да се установи има ли административнонаказателни разпоредби,
които не се прилагат, било поради непрецизна законодателна техника при
очертаването им, било поради това, че осигуряват закрила на несъществуващи
обществени отношения.
Липсата на централизиран регистър рефлектира отрицателно и върху
правилното и законосъобразно индивидуализиране на отговорността на отделните
административнонаказателноотговорни субекти. Така например, ако по
отношение на едно лице са издадени множество наказателни постановления, но
липсва информация за това, наказващият орган би могъл погрешно да приеме
случая за маловажен или да пропусне да приложи квалифициран състав за
повторно извършено нарушение; при липса на информация относно
„санкционното минало“ на нарушителя, наказващият орган би могъл да прецени,
че следващото му се административно наказание следва да е към минимума,
предвиден в закона, а всъщност нарушителят да разкрива завишена степен на
обществена опасност. Липсата на единен регистър крие риск и от двукратно
санкциониране на едно и също лице за едно и също нарушение, което предпоставя
привеждането в ход на сложни юридически механизми за отстраняването му.
Отделните административни звена със санкционни правомощия в
различните ведомства нямат възможност да обменят информация по електронен
път относно административнонаказателната си дейност; преписките се изпращат
между заетите в отделните административни звена и от администрацията към
съдилищата на хартиен носител, което отнема сериозен човешки и финансов
ресурс и не допринася за бързината на производството. Не се събира системно и
не се обобщава практиката на съдилищата, постановена при упражнен съдебен
контрол върху санкционната дейност на администрацията.
Дефицит се отбелязва и по отношение на възможността гражданите и
юридическите лица да получават информация за упражнената по отношение на
тях контролна дейност от администрацията и издадените санкционни актове. В
случай, например, че се създаде правна възможност юридическите лица при
условия и ред, предвидени в закона, да получават информация относно
осъществената контролна и санкционна дейност спрямо тях, може да се очаква да
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се ограничат случаите на прехвърляне на предприятия, с цел избягване
събирането на публични вземания или заобикаляне на закона.
Това
са
проблеми,
които
занижават
качеството
на
административнонаказателната дейност, бързината на производството и
ограничават възможността да се упражни
граждански и по-ефективен
вътрешноведомствен контрол върху работата на лицата с правомощия на
актосъставители и наказващи органи. Прозрачност и публичност в дейността на
тези лица не е осигурена. Въвеждането на единен регистър ще позволи да се
оповестява актуална обобщена информация относно резултатите от
административнонаказателната дейност на администрацията
Изложеното обуславя извода, че е необходимо да се предприемат сериозни
усилия от страна на изпълнителната власт по осигуряване на механизъм за
събиране,
техническа
обработка
и
анализ
на
резултатите
от
административнонаказателната дейност на администрацията. Такъв механизъм
би се явил именно централизираният регистър на административнонаказателните производства на централните и териториалните държавни органи
на изпълнителната власт.

ІV. ВИЗИЯ ОТНОСНО РЕГИСТЪРА
1. Функции на регистъра
Функция на регистъра ще се яви въвеждането, обработката, съхранението
и обобщаването на резултатите от дейността на органите, натоварени с контролни
и санкционни правомощия в централните и териториалните държавни органи на
изпълнителната власт – актосъставителите и наказващите органи. Информацията,
съдържаща се в регистъра, ще бъде систематизирана така, че да позволява справки
по различни критерии, например по лица, по нарушени нормативни актове, по
административнонаказателни състави, по вид наложени санкции, по размер на
санкциите, както и справки по комбинирани критерии, например по лице и
едновременно с това по конкретен нормативен акт, с оглед съответните нужди на
потребителя на информация.
Регистърът ще позволи пълна проследимост на контролната дейност на
централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт, тъй
като се предвижда проверка за спазване на съответния административен режим –
планова, извънредна, по сигнал, по метода анализ на риска и др. под., да може да
се осъществява само след като в регистъра се заяви уникален регистров номер
(УРН), който да индивидуализира всяка проверка, както и евентуално
образуваното в резултат на проверката административнонаказателно
производство.
Изграждането и внедряването на регистъра с поетапно обезпечаване на
възможността за въвеждане на данни в реално време, ще позволи съставянето на
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актове за установяване на административно нарушение и издаването на
наказателни постановления и други актове от наказващия орган да бъде
дигитализирано, т.е. да се осъществява в електронна среда, което да сведе до
минимум риска от човешка грешка, както и на практика да минимизира
възможността от липса на произнасяне от страна на наказващия орган по вече
съставен акт.
Предвижда се актосъставителите да съставят на актове за установяване на
административни нарушения, а наказващите органи – да издават съответните
крайни актове за производството в електронна форма. Това ще даде възможност
да се осъществява проверка на данните за съответните лица в реално време (с
оглед недопускане на погрешна или липсваща информация). Ще се улесни
значително и ще се ограничат до минимум случаите на допускани процесуални
нарушения при формулиране на административното нарушение и при
осигуряване на конекситет между тестовото и цифрово формулиране на
„административното обвинение“, тъй като се предвижда администрациите да
въведат в регистъра пълен, изчерпателен и подлежащ на актуализиране каталог от
административнонаказателни разпоредби, въз основа на които упражняват
контролна и санкционна дейност. Предвижда се и възможност за подписване на
съответните актове по електронен път.
Електронната форма за съставяне на актове от страна на актосъставителите
и наказващите органи, ще позволява да се отчитат особеностите на различните
административнонаказателни състави, въз основа на които се ангажира
отговорността на лицата за нарушение на различните административни режими.
Ще се отчитат и особеностите на административнонаказателните производства,
произтичащи от спецификите на защитаваните обществени отношения. Така
например, предвижда се електронната форма да поддържа възможност за
въвеждане както на конкретна дата, така и на по-дълъг времеви период на
извършване на нарушението. Ще бъде отчетена необходимостта от мотивиране на
съответните актове, чрез технологично осигуряване на възможността в
съответната база данни да се съхранява голямо количество текст. Ще бъдат взети
предвид и особеностите на производствата, по които се събират веществени
доказателства, и необходимостта от наличие на описателна и разпоредителна част
по отношение на същите в електронната форма.
В случаите, в които няма да е възможно съответните актове да се съставят
в електронна среда, функционалностите на регистъра ще позволят последващо
въвеждане на задължителния обем информация относно съставения акт и
прилагане на сканирано и електронно подписано копие на акта от лицето,
извършило въвеждане на данните в информационната система на
централизирания регистър. Регистърът ще позволи да се обективира връзка към
мястото на съхранение в електронен вид на доказателствата към преписката и на
други документи, съставяни във връзка с административнонаказателното
производство (възражения по акта, кореспонденция с лицето, посочено като
нарушител, в т.ч. призовки, информация относно връчването на акта и
наказателното постановление, информация относно изпращането на преписката
на наказващия орган или на съда и други).
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Въвеждането на информацията от упражняването на съответните
правомощия по ЗАНН в реално време ще позволи да се проследи евентуално
наличие на друг санкционен акт за същото лице за същото деяние, което ще
изключи възможността от дублиране на санкции. Електронната среда на
въвеждане на информацията относно контролната и санкционна дейност на
администрацията ще улесни обмена на материали по административнонаказателни преписки между различни административни звена и между
администрацията и съда, тъй като същият ще може да се осъществява в
електронна среда или по електронен път. Това реално ще спести време за
изпращане на необходимите материали и ресурси, необходими за изготвяне на
преписи.
Ще бъде осигурена и възможност за контрол върху дейността на
санкционния орган от страна на инспекторатите към всяко ведомство и
административния ръководител, което ще намали субективизма в производството
и ще има дисциплиниращ превантивен ефект по отношение на евентуални
незаконосъобразни практики.
Регистърът ще позволява навременно сигнализиране на администрацията
при изтичащи инструктивни, преклузивни и давностни срокове. Това на
самостоятелно основание ще дисциплинира администрацията и ще позволи да се
упражнява ефективен контрол върху органите, натоварени с контролни и
санкционни правомощия.
С оглед ефективно упражняване на функционалностите на системата, се
предвижда регистърът да бъде интегриран с Национална база данни
„Население“/ЦАИС „Гражданска регистрация“, Класификатор на настоящите и
постоянните адреси/ЦАИС „Адресен регистър“, Търговски регистър и регистър
на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър „Булстат“, Регистър на
пълномощните, Регистър на овластяванията, поддържаните от Държавна агенция
„Електронно управление“ системи – еАвтентикация, еОторизация, еВръчване
(Система за сигурно електронно връчване), еПлащане, Интегрираната
информационна система на държавната администрация, планираната
централизирана система за управление на сигнали и жалби на Министерски съвет
и други необходими информационни системи, както и по възможност да бъде
интегриран с правно-информационни системи.
За да се улесни цялостния процес по административно наказаване,
включително и съдебната му фаза, ще е добре да се осигури свързаност с
информационните системи на съда, с оглед автоматично подаване на информация
в регистъра относно резултата от делата, образувани за упражняване на съдебен
контрол върху санкционните актове на администрацията, в т.ч. и относно
съдържанието на постановените съдебни актове от районните и
административните съдилища, които понастоящем се поместват в централния уеб
базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове. Подобна свързаност ще
позволи изпращане на материалите по административнонаказателната преписка
на съда по електронен път, което ще спести значително време и ресурси. Такава
свързаност ще бъде адресирана при разработването на техническата
спецификация на централизирания регистър, в зависимост от актуалното развитие
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и състояние на информационните системи и след провеждане на консултации с
екипите, отговарящи за изграждането и поддържането на тези системи.
2. Съдържание на регистъра
Един от съществените позитиви на създаването на регистъра ще се яви това,
че ще бъдат обхванати всички случаи на извършване на проверки, както и
съставяне на актове за административни нарушения. Няма да е възможно
образуването на административнонаказателно производство, ако това
обстоятелство не бъде отразено в регистъра. По този начин ще се избегне всякаква
възможност от проява на лоши практики чрез неприключване на производства по
надлежния ред.
За целта се предвижда във всеки случай на извършване на проверка –
планова или извънредна проверка, в случай на постъпил сигнал или самосезиране,
в резултат на оценка на риска и др. под., лицето с контролни правомощия да
заявява в информационната системата на централизирания регистър уникален
регистров номер (УРН). Под този номер впоследствие в регистъра ще се вписва и
съхранява информацията относно обхвата и резултата от проверката, съставения
акт за установяване на административно нарушение, издадените квитанция или
фиш при маловажен случай на нарушение, движението и приключването на
производството. Такъв номер ще се заявява и при получаване на материали по
прокурорска преписка от орган с правомощия на актосъставител. Заявяването на
УРН ще може да се осъществява както от лицето, извършващо проверката, така и
от друго оторизирано лице, по информация на контролния орган, в случай,
например, че последният няма връзка с регистъра към момента на стартиране на
проверката.

Установено е
нарушение
Стартиране на
проверката

Заявяване на
УРН
Не е
установено
нарушение

Съставяне на акт
за установяване на
административно
нарушение
Издаване на
квитанция/фиш за
маловажен случай на
нарушение
Констативен
протокол

Друг способ за
отразяване резултата
от проверката

Проверка ще може да бъде извършена, единствено след като в
Централизирания регистър бъде стартирано производство/„дело“, чрез въвеждане
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на нова дейност по извършване на проверка. Съответният орган или друго
упълномощено лице се предвижда да се автентикира в информационната система
на регистъра с нормативно определено/допустимо средство за електронна
идентификация, което да позволява да се направи еднозначно разграничаване на
едно лице от други лица във виртуалната среда, с цел осигуряване на достъп до
информационни системи или осигуряване на възможност за извършване на
електронни изявления – по реда на Закона за електронното управление и Закона
за електронната идентификация. След успешен вход в системата се стартира ново
производство, като за целта следва да бъде посочени:
Първо, въвеждане на информация дали проверката се извършва по сигнал
(вкл. номер на сигнала и връзка към планираната централизирана система за
управление на сигнали и жалби на МС), след оценка на риска, дали е планирана
или внезапна и др. под., а ако проверката се извършва въз основа на заповед на
административен ръководител – и данни относно заповедта.
Второ, съответните идентификационни данни за лицето, което се проверява
– физическо или юридическо лице. За физическите лица това са: ЕГН за български
граждани или постоянно пребиваващи чужди граждани, ЛНЧ за временно
пребиваващи в Република България чужди граждани, имена и идентификатор или
друг документ за самоличност за чужди граждани. Въвеждането на ЕГН или ЛНЧ
ще зарежда автоматично нормативно определени данни от съответните първични
администратори, които осигуряват възможност за продължаване на проверката,
включително данни за документите им за самоличност. За юридически лица ще се
въвежда съответния Единен идентификационен код (ЕИК) от Търговския
регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или регистър
Булстат. От ЕИК ще бъдат автоматично зареждани нормативно определени данни
от съответните първични администратори, които осигуряват възможност за
продължаване на проверката, включително данни за документите за самоличност
на лицата, които представляват съответните юридически лица. В случай, че към
началото на проверката контролният орган не разполага с данни относно
конкретно проверяван субект, в регистъра ще се залага проверка по отношение на
неизвестен извършител.
Трето, нормативното основание за извършване на проверката – с посочване
на конкретна разпоредба от конкретен нормативен акт. За избягване на опасност
от въвеждане на некоректни нормативни основания, всеки административен орган
със санкционни правомощия се предвижда да въведе преди внедряване на
регистъра в експлоатация всички приложимите нормативни основания, спрямо
неговата компетентност. При избор на основанието за конкретна проверка
контролният орган избира едно или повече нормативни основания, които може да
са приложими за проверката. Изборът на съответните нормативни основания ще
дава възможност и за визуализиране на пълния актуален текст на разпоредбите.
Четвърто, информация относно лицата от структурата на съответното
административно звено, които участват в проверката, и тяхното качество при
съставянето на акта, като за целта на втория етап от разработването на регистъра
ще се предвиди интеграция с ЕИСУЧРДА.
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При попълване на горната информация ще се инициира ново регистърно
производство („дело“), на което ще се присъединява уникален регистров номер
(УРН), който да индивидуализира всяко конкретно производство и да дава
възможност за управление на достъпа до същото, с оглед да се гарантира пълна
прозрачност и отчетност на процеса.
Попълването на информацията може да се извършва както от лицата, които
извършват проверката, така от други, предварително определени и оправомощени
лица, които имат създаден профил в регистъра – на мястото на проверката или
отдалечено, от работното място на съответното лице.
УРН ще се придава служебно и на преписки, изпратени на наказващия
орган от прокуратурата, ведно с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство, постановление за прекратяване на наказателно производство или
такова за отделяне на материали по преписка.
След иницииране на ново регистърно производство, в регистъра ще се
вписва информация относно резултата от извършената проверка. Проверката е
възможно да се осъществява на мястото на соченото нарушение или по
месторабота на лицето с контролни правомощия.
В случай, че в хода на проверката не се съберат данни за нарушение, тази
информация се предвижда да се отрази в регистъра, по съответния УРН, като се
приложи констативния протокол от проверката, ако е изготвен такъв, или друг
способ за отразяване на приключването на проверката, и се посочи електронен
адрес към местосъхранението на събраните документи в електронен вид.
В случай, че в хода на проверката се съберат данни за осъществен състав на
административно нарушение, лице с правомощия на актосъставител пристъпва
към съставяне на акт или друг процесуален документ, като е възможно да ползва
електронна форма за съставяне на акт, генерирана от регистъра, а при липса на
техническа обезпеченост за това до създаването на такава – да го състави на
хартиен носител. Когато актът не се съставя в електронен вид, се предвижда
актосъставителя ии оторизирано лице да въвеждат информацията от хартиения
носител в електронен вид. При съставяне на акт за установяване на
административно нарушение, в регистъра ще се отразява информацията по чл. 42
от ЗАНН, както и информация относно датата на предявяване и връчване на акта,
относно евентуално постъпило възражение по акта и предприетите допълнителни
действия по събиране на доказателства, посочени във възражението, както и
относно датата на изпращане на преписката, респ. сезиране на наказващия орган.
По отношение на връчването на акта и подаването на възражения срещу
акта от лицето срещу което е съставен, е възможно да се ползват
функционалностите на Системата за сигурно електронно връчване, поддържана
от Държавна агенция „Електронно управление“ (eВръчване), която позволява
изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от
публични органи, физически и юридически лица в съответствие с чл. 43 от
Регламент 910/2014 и чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление, а
ако лицето няма профил в Системата ще се прилага досегашния ред.
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Ще бъде предвидена възможност в регистъра да се отразяват действията по
спиране на производството, които понастоящем са в прерогативите на
актосъставителя.
На всеки етап от производството, всеки документ или съобщение се
предвижда да получава регистрационен номер, който да съдържа УРН на
производството и пореден номер, като всеки документ и съобщение следва да
може да бъде идентифициран уникално.

Произнасяне от наказващия
орган по преписката

Актът на наказващия орган, с който се слага край на извънсъдебната фаза
на производството, се предвижда да бъде изготвян чрез използване на
функционалностите на системата, в т.ч. като се даде възможност въведената от
актосъставителя информация относно нарушението, да става иманентна част от
обстоятелствената част на крайния акт. По отношение на връчването на крайния
акт на лицето е възможно да се ползват функционалностите на Системата за
сигурно електронно връчване, поддържана от Председателя на ДАЕУ
(eВръчване), а ако лицето няма профил в Системата ще се прилага досегашния
ред.
Издаване на наказателно постановление

Предупреж-даване на нарушителя по чл. 28 от ЗАНН

Сключване на споразумение с нарушителя

Изготвяне на резолюция за прекратяване на производ-ството

Прекратяване на производството и изпращане на материалите
по преписката на прокурора

При произнасяне на наказващия орган по съществото на преписката, в
регистъра ще се отразяват реквизитите на съответния акт, а ако това е наказателно
постановление – информацията по чл. 57 от ЗАНН, както и информация относно
датата на връчване на наказателното постановление/резолюцията, евентуално
постъпила жалба или протест срещу съответния акт, датата на изпращане на
преписката на контролиращия съдебен орган или на органа по изпълнение, датата
на влизане в сила на наказателното постановление.
Актосъставителят и наказващият орган ще се автентикира в
информационната система на регистъра с нормативно определено/допустимо
средство за електронна идентификация – по реда на Закона за електронното
управление и Закона за електронната идентификация.
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Съставените актове за установяване на административни нарушения и
актовете на наказващия орган, създадени в електронен вид, ще могат да се
подписват с квалифициран електронен подпис, съгласно Регламент 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на
вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, или по досегашния ред.
Връчването на съставените актове по реда на ЗАНН и депозиране на възраженията
срещу съставения акт също ще може да се извършва по електронен път, а ако
адресатът няма профил в Системата за сигурно електронно връчване, това ще се
извършва по досегашния ред.
По този начин ще се обезпечи едновременно законосъобразното и
прозрачно упражняване правомощията на контролните органи, актосъставителите
и наказващите органи при най-малък разход на ресурс, бързината на
производството, сигурността на документооборота и въвеждането на
информацията по чл. 42 и по чл. 57 от ЗАНН, необходима на съответните органи
и контролни звена и за изготвяне на последващи обобщени или конкретни
справки.
Ще бъдат предвидени технологични решения – управление на достъпа и
вътрешни за системата контроли и механизми, които да следят за
компетентността, идентификацията и оторизацията на съответните органи, и
които да гарантират в максимална степен адекватната защита на информацията,
както и контрола на достъпа до нея, съгласно техническите изисквания, заложени
в Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 от Наредбата за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Регистърът ще поддържа адекватна одитна следа за всички извършвани действия
в съответствие с изискванията на чл. 12 от Наредбата. Журналът на събитията ще
бъде подсигурен срещу манипулации и/или подмяна, чрез технологични средства,
налични в Държавна агенция „Електронно управление“.
3. Достъпност и публичност
Централизираният
регистър
на
административнонаказателните
производства на централните и териториалните държавни органи на
изпълнителната власт не се предвижда да бъде публичен. Конкретна информация,
включена в регистъра, обаче, следва да е достъпна за лицата и органите, включени
в „жизнения цикъл“ на едно административнонаказателно производство:
контролните и санкционни органи, органите, отговорни за събиране на
публичните вземания, органите на съдебната власт, както и съответните
физически или юридически лица и техните представители, обект на производство.
Достъпът до регистъра ще се осъществява по реда на Закона за електронното
управление.
Наказващият орган се предвижда да има достъп до цялата информация,
включена в регистъра от заявяването на УРН от страна на лице с контролни
правомощия или от момента, в който се установи компетентността му като такъв
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– в случай, че към датата на извършване на проверката не е установено кой орган
ще се яви компетентен да издаде наказателно постановление.
Контролният орган, в случай, че не се яви актосъставител, се предвижда да
има достъп до информацията в регистъра от момента на заявяване на УРН до
момента на отразяване на резултатите от проверката или сезиране на лице с
правомощия на актосъставител.
Актосъставителят се предвижда да има достъп до информацията в
регистъра от момента на заявяване на УРН – в случай, че е и контролен орган, или
от момента на сезирането му с материалите по преписката до окончателното
приключване на производството.
Други административни органи с правомощия на актосъставители или
наказващи органи ще имат достъп до информацията относно съставените актове
за установяване на административно нарушение, издадените окончателни актове
от лице с правомощие на наказващ орган и постановените съдебни актове по
съдебен контрол върху наказателното постановление.
На органите на съдебната власт ще бъде осигурен достъп до постановените
актове на наказващите органи, с оглед реализация на правомощията им по ЗАНН
и НПК.
При съобразяване на правилата за достъп, посочени по-горе и с оглед
улесняване на работата на администрацията, регистърът ще позволява на
компетентните органи търсене по един или повече критерии, например по
индивидуализиращи данни на административнонаказателно отговорното лице,
местоизвършване на нарушението, вид правоохранителен акт, орган, съставил
съответния акт (актосъставител или наказващ орган), дата на съставяне на акта,
вид нормативен акт, нарушена административна разпоредба, конкретно
производство с индивидуален УРН и др. Регистърът ще осигурява пълна одитна
следа за извършени действия или справки, като същите ще бъдат възможни само
за автентикирани потребители.
Част от информацията, включена в регистъра, например относно
извършените
проверки,
образуваните
административнонаказателни
производства, издадените актове от наказващия орган, с които се слага край на
административнонаказателното производство, образувано срещу ЕТ или
юридическо лице, както и естеството на нарушенията, за които тези субекти са
санкционирани, ще се предоставя и на представляващите и управляващи правния
субект, при ред и условия, предвидени в ЗАНН и в ЗЕУ.
На гражданите също следва да се признае правен интерес да се информират
относно извършените проверки, съставените им актове за установяване на
административни нарушения, издадени наказателни постановления и други
актове по реда на ЗАНН. Чрез установени средства за електронна идентификация
гражданите ще достъпват информацията за упражнената санкционна дейност на
администрацията спрямо тях, като при наличие на съществуващ профил
Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“ по реда на Закона за електронно
управление, актовете ще се получават в Системата, по електронен път. За лицата,
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които нямат профил в Системата, ще продължи да се прилага досегашния ред за
връчване на актовете.
Регистърът ще генерира обобщена информация относно резултатите от
административнонаказателната дейност на централните и териториалните
държавни органи на изпълнителната власт през определен времеви период, която
ще се публикува на публичната интернет страница на регистъра. Информацията
ще обхваща най-малко броя на извършените проверки, броя на съставените актове
за установяване на административни нарушения, броя на издадените квитанции и
фишове за маловажни случаи на нарушения, броя на издадените наказателни
постановления и електронни фишове, броя на сключените споразумения за
приключване на административнонаказателните производства, броя на
издадените резолюции, броя на оспорените санкционни актове на
администрацията и резултатите от оспорването, наложените административни
санкции и резултатите от дейността на администрацията по събиране на
вземанията, информация за най-често нарушаваните разпоредби и друга
информация от обществен интерес. Ще бъде осигурена възможност за гъвкаво
реализиране на обобщени справки.
Допълнителна
информация
по
отношение
на
конкретна
административнонаказателна преписка или по отношение на конкретно лице ще
се получава по законоустановен ред.
4. Контрол върху информацията, включена в регистъра
Предвижда се контролът върху навременното въвеждане на информация в
регистъра от лицата, натоварени с контролни и санкционни правомощия, както и
за спазването на преклузивните и давностни срокове по ЗАНН, да се осъществява
от инспекторатите към съответните ведомства и съответните административни
ръководители. В това отношение служителите от инспекторатите ще бъдат
улеснени от сигналната функция на регистъра.
Интегрирането на регистъра с Национална база данни „Население“/ЦАИС
„Гражданска регистрация“, Класификатор на настоящите и постоянните
адреси/ЦАИС „Адресен регистър“, Търговски регистър и регистър на
юридическите лица с нестопанска цел, Регистър „Булстат“, Регистър на
пълномощните, Регистър на овластяванията и поддържаните от ДАЕУ системи –
еАвтентикация, еОторизация, еВръчване (Система за сигурно електронно
връчване), еПлащане, Интегрираната информационна система на държавната
администрация, а в перспектива – и с Единната информационна система за
управление на човешките ресурси в държавната администрация, ще ограничи
необходимостта да се упражнява нарочен контрол върху въвежданата
информация относно идентификацията на актосъставителите, свидетелите по
акта, наказващите органи и санкционираните лица, тъй като при погрешното им
въвеждане системата няма да приема данните и процесът няма да е възможно да
продължи до отстраняване на пропуските и грешките. Ще се предвидят и
механизъм за корекция на неправилно посочени данни, процедура по
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отстраняване на констатирани несъответствия между информацията, получена
при упражняване на контролната или санкционна дейност на администрацията и
тази, съдържаща се в интегрираните регистри, както и възможност за
осъществяване на проследимост относно извършените корекции.
При неизпълнение на задължение относно регистъра или нарушаване на
правомощия по служба от страна на лица с правомощия на контролни органи,
актосъставители или наказващи органи, в ЗАНН ще бъдат предвидени съответни
административни санкции.
Оповестяването на обобщена информация от регистъра, а при поискване и
наличие на законово основание за това – и информация относно конкретно
проверяван или санкциониран субект или конкретно производство, ще позволи
граждански мониторинг върху административнонаказателната дейност на
ведомствата.
V. ПОЛЗИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИСТЪРА
Създаването на подобен регистър би имало положителен ефект в няколко
насоки.
Първо, всеки оторизиран орган, в съответствие с правилата за достъп, ще
може да проследи съставените до момента актове за установяване на
административни нарушения, издадените наказателни постановления, резолюции
за прекратяване на административнонаказателно производство и сключени
споразумения с конкретен нарушител. По този начин, от една страна, ще се
избегнат случаите на двукратно санкциониране за едно и също нарушение, а от
друга – ще се създадат условия за законосъобразно индивидуализиране на
следващото се административно наказание, тъй като регистърът ще дава
възможност да се проследи санкциониран ли е бил до момента нарушителят, или
не. Актосъставителите и наказващите органи ще могат да извършват
законосъобразна преценка и по отношение на степента на обществена опасност
на нарушителя, необходима както за прилагане на института на маловажния
случай на нарушение, така и за прилагане на квалифицираните състави за
повторно извършване на нарушенията.
Второ, всеки оторизиран орган ще може в реално време да проследи по
какъв начин и в какви срокове наказващите органи, по смисъла на чл. 47 от ЗАНН,
упражняват правомощията си: спазват ли се установените в закона срокове,
наблюдават ли се случаи на неиздаване или забавяне при издаване на
наказателните постановления; има ли случаи, в които на определени субекти се
налагат прекалено ниски или прекалено високи санкции; има ли необясними
тенденции за приключване на образуваните административнонаказателни
производства срещу определени лица с резолюции за прекратяване на
административнонаказателните производства; има ли противоречива практика
сред наказващите органи по приложението на едни и същи
административнонаказателни
състави;
има
ли
образувани
административнонаказателни производства, които оставят висящи необяснимо
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продължителен период от време и други подобни. Това положение ще позволи да
се упражнява реален контрол върху административнонаказателната дейност на
администрацията, без да се дерогира вътрешното убеждение по фактите и
приложението на закона от страна на наказващите органи. Така ще бъдат сведени
до минимум случаите, в които административнонаказателни преписки остават
неприключени или отговорността на субектите се погасява по давност. Ще бъдат
затворени „вратичките“ за административен произвол или корупционни
практики.
Трето, наказващите органи ще могат да проследят съдебната практика по
сходни случаи или по отношение на санкционните актове на администрацията,
издавани срещу едни и същи правни субекти. Това ще допринесе съществено за
повишаване на качеството на санкционната дейност на администрацията, при
съобразяване достиженията на съдебната практика.
Четвърто, предоставянето на възможност на Прокуратурата да получава
информация относно издадените наказателни постановления също ще има
благоприятен ефект в две насоки: от една страна, ще се избегне възможността за
нарушаване на основния принцип в наказателния процес non bis in idem, залегнал
и в чл. 4, § 1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ, като съществен елемент от правото на
справедлив процес по чл. 6, § 1 от ЕКПЧ, респ. едновременното водене на
наказателно производство и административнонаказателно такова с характер на
наказателно, по смисъла на Конвенцията; от друга – ще се създаде реална
възможност представителите на държавното обвинение да инициират съдебен
контрол върху санкционни актове, които намират за незаконосъобразни, въпреки
кратките срокове за това, предвидени в ЗАНН. Това ще се яви допълнителна
гаранция за влизане в сила само и единствено на законосъобразни и справедливи
правоохранителни актове. Представителите на държавното обвинение, които
вземат участие в производствата, образувани по жалба срещу наказателно
постановление, ще могат да обосновават с информация от регистъра позициите си
по отношение на правилността и законосъобразността на атакувания
правоохранителен акт, респ. справедливостта на наложената административна
санкция, с оглед нейния вид и размер.
Предоставянето на достъп на съдилищата с компетентност в
административнонаказателните производства до информация от регистъра, ще
допринесе както за правилната преценка относно законосъобразността на
дейността на наказващите органи по индивидуализация на наложената санкция на
административнонаказателно отговорното лице, така и за унифициране на
съдебните актове и повишаване на тяхната предвидимост. Ще се улесни
значително обменът на информация по административнонаказателните преписки
между администрацията и съдилищата и ще се намалят разходите, необходими за
ресурсно обезпечаване на изготвянето на преписи за съда.
Пето, осигуряването на достъп за правоимащи лица, при условия и ред,
предвидени в нормативен акт, до част от информацията в регистъра, при спазване
на правилата относно защита на личните данни, ще позволи на едноличните
търговци и юридически лица, на които предстои да се преобразуват, да придобият
актуална информация относно наложените им с влезли в сила наказателни
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постановления имуществени санкции, а това ще доведе до ограничаване на
случаите на злоупотреба с право, както и на случаите на прехвърляне на търговско
правни субекти на добросъвестни лица, с цел избягване плащането на публично
задължение със санкционен произход.
Също така, гражданите и представителите на едноличните търговци и
юридически лица ще могат да получават справка на „едно гише“ относно това,
санкционирани ли са за определен вид нарушения, изисквана обичайно за участие
в процедури по Закона за обществените поръчки и други.
Шесто, осигуряването на публичност на обобщената информация от
регистъра, ще позволи на гражданите и медиите да се информират относно
санкционната дейност на централните и териториалните държавни органи на
изпълнителната власт и постановените съдебни актове, а това всякога ще доведе
до повишаване на обществения контрол върху институциите и съда, до
ограничаване на възможностите за корупция и до повишаване на доверието към
институциите.
Генерирането на обобщена информация от регистъра през определен
период от време, ще позволи да се анализира санкционната политика на
административнонаказващите органи и да се прецени съществуват ли
административнонаказателни състави, които се явяват неприложими, поради
несъвършенства на законодателната техника или други фактори, което, от своя
страна, ще позволи усъвършенстване на законодателството.
Обобщаването и систематизирането на информацията, постъпваща от
упражняване на контролните и санкционни правомощия на администрацията ще
обуслови повишаване на информираността й за дейността на нарушителите, ще
допринесе за законосъобразното и справедливо санкциониране на нарушителите,
за повишаване доверието на гражданите в институциите, укрепване на
административния капацитет, ограничаване на корупцията и превенция на
нарушенията.
VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА
1. Нормативни механизми
Развитите индустриални общества са активни по отношение на дигитална
трансформация на всички сфери на обществения живот. Това налага промяна и
осъвременяване на визията, нормативната база и практиките при реализиране на
административнонаказателни производства. В този контекст, наред с
технологичното разработване на информационната система, обслужваща
регистъра, от ключово значение за успешното стартиране на процеса по
дигитализация на административнонаказателните производства е адаптирането на
нормативната уредба на производството по установяване на административните
нарушения и налагането на административни санкции към новите обществени
отношения, предпоставящи и налагащи активното и пълноценно използване на
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информационните и комуникационни технологии. Осъвременяването на Закона
за административните нарушения и наказания по отношение на въвеждането на
централизиран електронен регистър на административнонаказателните
производства и възможностите за поетапно реализиране на цялостно
производство по електронен път, е ключова предпоставка за успешното
реализиране на концепцията.
Предвид изложеното, от първостепенна важност се явява изменението и
допълнението на Закона за административните нарушения и наказания в насока
нормативно обезпечаване на възможността за преминаване от хартиено към
електронно производство. В тази насока е необходима изрична законова
регламентация на възможността за съставяне на актове за установяване на
административни нарушения и издаване на санкционни актове в електронен вид,
подписването им с квалифициран електронен подпис, съгласно Регламент
910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, връчването
на съставените актове по реда на ЗАНН по електронен път и депозиране на
възраженията срещу съставения акт по електронен път. Необходимо е в закона да
се
уреди
изрично
дигитализацията
на
цялата
информация
по
административнонаказателната преписка и електронната кореспонденция на
администрацията със съдилищата, във връзка с упражнявания съдебен контрол
върху санкционните актове на администрацията. За целта е необходимо
изменение в законовите разпоредби, касаещи съставянето, подписването,
предявяването и връчването на актовете за установяване на административно
нарушение; издаването, подписването и връчването на санкционните актове на
администрацията и изпращането на материалите по преписката на съда.
На законово и подзаконово ниво ще бъде уредена нормативно работата на
регистъра, включително функционалните параметри на регистъра, подлежащите
на вписване обстоятелства, редът за вписването им и контролът върху
вписванията, гаранциите за надлежното вписване на информацията в регистъра,
контролът върху информацията и санкциите при нарушаване на установените
правила за водене на регистъра. Ще се предвидят и правила за предоставяне на
информация от регистъра.
Предвиждат се и промени в Закона за администрацията, в насока
нормативно установяване на задълженията на инспекторатите към съответните
ведомства и съответните административни ръководители по упражняване на
контрол върху навременното въвеждане на информация в регистъра от лицата,
натоварени с контролни и санкционни правомощия, както и за спазването на
преклузивните и давностни срокове по ЗАНН.
2. Етапи на изграждане и ресурсна обезпеченост
Централизираният регистър следва да бъде изграден като уеб-базирана
информационна система, управляваща цялостното регистърно производство.
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Работата на регистъра ще се основава на цялостно оптимизиран процес за
извършване на контролната и административнонаказателна дейност на
централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт,
съобразно измененията в ЗАНН.
Създаването на подобен централизиран електронен регистър е процес,
който изисква последователност на интервенциите и концентрация на ресурс.
Поради това се предвижда задачата да се осъществи на два етапа.
През първия етап ще се разработи и внедри централизираният регистър, в
който ще бъдат вписвани всички проверки от лица с контролни правомощия и
който ще позволи дигитализация на процеса по съставяне на актове за
установяване на административни нарушения, в случаите, в който такива се
съставят по местослуженето на актосъставителя, и цялостна дигитализация на
дейността на наказващите органи в системата на централните и териториалните
държавни органи на изпълнителната власт. По този начин цялата информация
относно осъществената контролна и санкционна дейност на централните и
териториалните държавни органи на изпълнителната власт, ще бъде включена в
регистъра.
С началото на работата по внедряване на централизирания регистър,
воденето до момента от ведомствата, към които принадлежат наказващите органи,
на електронни и други регистри, съдържащи информация относно
административнонаказващата дейност, следва да бъде преустановено, като тези
регистри ще запазят информативната си стойност относно производствата,
образувани преди въвеждане на регистъра. С оглед да не се затруднява работата
на администрацията във връзка с въвеждането на информация в регистъра и да не
се допускат отклонения от избрания единен подход за заявяване на УРН, в
регистъра няма да се инкорпорира информация относно извършени проверки и
образувани административнонаказателни производства преди внедряването му.
През втория етап ще се обезпечи реалното преминаване към изготвяне на
електронни актове за установяване на административни нарушения и електронни
санкционни актове на централните и териториалните държавни органи на
изпълнителната власт, която да обхване и всички случаи, при които актовете се
съставят на място, различно от местослуженето на актосъставителя.
Необходимите за разработване и внедряване на регистъра и провеждане на
обучения финансови ресурси, с изключение на тези, необходими за осигуряване
на техническите устройства, които ще позволят съставянето на актове за
установяване на административни нарушения по местоизвършване на
нарушението, необходими за реализация на втория етап от внедряване на
регистъра, се предвижда да бъдат осигурени чрез кандидатстване с проект по
Оперативна
програма
„Добро
управление“
по направление
5.20.
„Административно-наказателна дейност“ от Пътната карта за изпълнение на
Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за
периода 2016 – 2020 г., приета с Решение № 245 от 5 април 2016 г. на
Министерския съвет на Република България, изменена с Решение № 983 от 15
ноември 2016 г. на Министерския съвет на Република България.
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3. Обучение и поддръжка
С оглед обезпечаване на възможността на лицата, натоварени с правомощия
на контролни органи, актосъставителите и наказващите органи да работят
безпрепятствено
с
единния
централизиран
регистър
на
административнонаказателните производства и да въвеждат необходимата
информация в него, включително като ползват функциите по електронно
генериране на съответните актове, се предвижда да се проведат обучения
(включващи и видеодемонстрация) от Института за публична администрация, със
съдействието на експерти от отговорните администрации, както и да се издаде
наръчник за работа с регистъра. Предвиждат се както присъствени, така и
дистанционни форми на обучение, за да се обхванат всички лица с контролни
правомощия и с правомощия на актосъставители и наказващи органи в системата
на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт, при
минимален разход на ресурс.
По време на обучението служителите ще бъдат запознати с конкретните
функционалности на регистъра, нормативните изисквания, свързани с него и
конкретните процедури за изпращане/въвеждане и поддържане на актуалността
на информацията в регистъра.
С възможностите на регистъра и достъпа до информация от същия ще бъдат
запознати и представителите на съда и прокуратурата, за да могат да извършват
проверки относно санкционни актове на администрацията, с оглед недопускане
двукратното санкциониране на едно и също лице за едно и също нарушение; за да
придобият адекватна представа за степента на обществена опасност на даден
нарушител, с оглед евентуално установени предходни нарушения, за които е
санкциониран с влязъл в сила правоохранителен акт; за да бъдат улеснени при
упражняване на правомощията си по делата, образувани по жалби срещу
наказателни постановления.
С оглед да се отговори на възникващи въпроси у лицата, осъществяващи
въвеждане или извличане на информация от регистъра, относно техническото му
обслужване или начин на ползване, се предвижда създаването на единна точка за
контакт, на която съответен специалист да предоставя необходимата информация
и помощ, за което ще отговаря Държавно предприятие „Единен системен
оператор“, което се предвижда да бъде създадено, съобразно чл. 7к от Закона за
електронно управление, и което е в процес на изграждане
Поддръжката на регистъра и точката за контакт ще се обезпечава
финансово от бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити, които осъществяват административнонаказателна дейност във връзка с
административнонаказателните разпоредби на законовите или подзаконови
нормативни актове, за чието изпълнение или прилагане отговарят пряко или чрез
второстепенните си разпоредители с бюджетни кредити.
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Техническото обслужване и гарантиране на работоспособността на
регистъра и съхранението на информацията ще се обезпечава от Държавна
агенция „Електронно управление“ чрез Държавно предприятие „Единен системен
оператор“, при гарантиране на високо ниво на отказоустойчивост, сигурност,
надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от външна намеса
или неоторизиран достъп до информационните ресурси на системата.
4. Осигуряване на устойчиви резултати
В краткосрочен план се предвижда интеграция на регистъра с Единната
информационна система за управление на човешките ресурси в държавната
администрация, след като се създадат гаранции за използване на ЕИСУЧРДА от
всички административни звена в централната администрация.
В средносрочен план се предвижда възможност за цялостна електронизация
на издаваните актове за установяване на административни нарушения, в т.ч.
изготвянето им в електронна среда, подписването им по електронен път и
връчването им по електронен път на съответните адресати, чрез профилите им в
Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция
„Електронно управление“. Предвижда се и цялостна дигитализация на обмена на
данни във връзка с административнонаказателните производства между на
централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт и
съдилищата, упражняващи контрол върху санкционната дейност на
администрацията. Подобна мярка кореспондира с целите и задачите, заложени в
Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014
– 2020 г.
Въпреки, че предмет на настоящата Концепция не се явява
дигитализирането на контролната и административнонаказателна дейност на
органите на местното управление и самоуправление, които също следят за
спазване на административните режими, създадени с подзаконови нормативни
актове, нито дигитализирането на налаганите принудителни административни
мерки и съставяните електронни фишове, следва да се посочи, че в дългосрочен
план е необходимо да се работи и в тази насока.
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