СТАНОВИЩЕ
от д-р Младен Иванов Младенов, гр. София,
мобилен телефон: 0898 69 40 61, e-mail: mlivanovml@gmail.com
относно
Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните
производства на централните и териториалните държавни органи на
изпълнителната власт

Становището ми е следното:
I.

По целите и обхвата на Концепцията:

Подходът към централизиран регистър на административнонаказателните
производства е смислен и добре обоснован. Той е адекватен на тенденцията за
преминаване на работните процеси от „традиционна“ към електронна среда. Въпреки
това още тук трябва изрично да се подчертае, че не самият Регистър, а цялостната
неактуалност на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) налага
осъвременяване
на
законодателната
рамка,
уреждаща
административнонаказателните производства в националното ни законодателство
(това обстоятелство коректно е отразено на стр.23 от Концепцията). Тоест, като
conditio sine qua non трябва да е налична нова законова регулация в областта на
административното наказване. Едва след това или едновременно с това би могъл да
се въведе Централизираният регистър. Такъв подход обаче изисква много позадълбочени обсъждания, включително към възприемането на нови, непознати
правни институти. За това обаче е нужно да се вземе мнението преди всичко на
практикуващите юристи, защото казуистиката в практиката надхвърля
многократно концептуалните правни конструкти.
II.

По визията относно Регистъра:

1. На стр.13, в раздел „Съдържание на регистъра“, първият пасаж се нуждае от
сериозно прецизиране.
Мотиви: Изразът „няма да е възможно образуване на административнонаказално
производство, ако това обстоятелство не бъде отразено в регистъра“ противоречи
на правната логика не само на действащия ЗАНН, но на
административнонаказателния процес въобще (дори и да нямаше законова уредба
въобще).
Понастоящем
чл.36,
ал.1
от
ЗАНН
постановява,
че
административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за
установяване на извършеното административно нарушение (АУАН). Този акт по
същността си представлява официален писмен документ с установителен
характер. Именно констатиращата му природа полага началото на
административнонаказателното производство, защото компетентният контролен
орган е установил извършено административно нарушение. Обстоятелството
„извършване на проверка“ и по правилата на правната, и по правилата на
обичайната логика не е причина за категоричен извод на следствието
„установено административно нарушение“. Това е така, защото при каквато и да

е проверка (планова, извънпланова, по сигнал и други) може да не се установи
никакво административно нарушение. С още по-силни доводи може да се
обоснове, че по този начин Визията игнорира възможността контролният орган
да прави инцидентни проверки, защото неговата компететност е непрекъсната –
24 часа в денонощието през цялото време докато притежава качеството на
контролен
орган.
Това
би
довело
не
до
подобряване
на
административнонаказателната дейност, а до нейното ненужно и бюрократично
стесняване чрез технически средства, непредвидени в закон.
Обратната хипотеза също е възможна, защото контролната и санкционната
дейност, макар и често да вървят ръка за ръка, не е задължително да са във
функционална връзка една с друга. Например, организационното звено, което се
занимава с административно обслужване, установява на „едно гише“ неподадена
декларация в срок. Тук не е налице контролна дейност в същинския смисъл на
думата, но административното нарушение е видно от само себе си. По логиката
на визията, би трябвало да отпочне проверка с генериране на УРН, за да се развие
административнонаказателното производство. Това е твърде формалистичен,
тежък и неоправдан подход.
2. На същата страница, пасаж втори изложението трябва да бъде съобразено с
правните възможности за приключване на проверката.
Мотиви: Както бе казано по-горе, при проверка може и да няма установено
административно нарушение, защото проверявания субект или обект е
законосъоблюдаващ в пълния обем на задълженията си. Както е разписан
понастоящем, текстът от Визията предполага, след като е заявен УРН,
задължително да се отпочне производство по реализиране на
административноназателно производство. Такъв подход противоречи на
принципите на Правовата държава и на презумпцията за невиновност, визирани в
чл.4, ал.1 и чл.31, ал.3 от Конституцията на Република България (КРБ), чл.6, пар.2
от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (позната като
ЕКПЧ) и на чл.16 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК). По друг начин
казано – генерирането на УРН не е и не може да бъде детерминант за началото
на административнонаказателно производство. То не би могло да бъде и
основание за започване на проверка, защото – както бе отбелязано вече – такава
може да бъде извършена и инцидентно (например – при общоизвестното
обстоятелство, че през месеците юли и август обикновено почти всички органи на
власт се намират на българското Черноморие, давайки интервюта за различни
медии. Както често се случва, възможно е журналистическата камера да хваща
във визьора извършващо се в момента административно нарушение. Дори
журналистът е свидетел на същото по смисъла на ЗАНН. Излиза, че органът, ако
притежава контролни правомощия няма да се самосезира и няма да състави
АУАН, защото няма заявен УНР). Тези постановки за толкова абсурдни, че
изискват нов и прецизиран подход към визията. Същата не трябва да
бюрократизира ненужно нещата, а да подхожда към тях от съдържателен и
реалистичен аспект, в границите на правната логика. Последната не се обляга на
статистически, деловодни и регистърни параметри, а на права и отговорности
на отделните правни субекти.

3. Схемата на стр.13 трябва да бъде съобразена с изказаното по-горе.
Мотиви: Макар и схемата да предвижда и двете основни възможни хипотези при
една проверка (виж горните доводи в т.1 и в т.2), тя предопределя графично
установяването или неустановяването на административно нарушение от
съществуващо вписване на УНР. Както вече бе аргументирано, в някои случаи
това би препядствало контролните и административноназателните дейности,
визирани в специалните закони и в ЗАНН. Още веднъж, за трети път –
административни вписвания или отписвания не могат и не трябва да
ограничават, да стесняват, да възпрепядстват или да възпират изпълнение на
служебни задължения, вменени в нормативен или административен акт. В
схемата трябва да има и трето разклонение – за инцидентните установявания на
извършени административни нарушения (при които не е съществувало
намерение за извършване на проверка).
4. В пряка и последваща връзка с горното, да се преформулира последното
изречение на стр.13.
Мотиви: Не може да се запази текстът „проверка ще може да бъде
извършена…единствено след като…бъде стартирано производство…чрез
въвеждане на нова дейност по извършване на проверка“. Текстът тотално
изключва възможността за установяване на нарушение по инцидентен начин
(например – полицейски служител, придвижвайки се от един обект на проверка
към втори такъв, по пътя установява нарушение в трети обект). Такъв подход
противоречи както на смисъла на контролните дейности, така и на правовия ред
въобще (защото призовава за „нещо-като-плановост“, следвайки логиката на
задължително генериране на УНР).
5. На стр.16 изразът „които понастоящем са в прерогативите на актосъставителя“ да
отпадне.
Мовити: Думата „прерогативи“, разбирана като „изключителни права“ сама по
себе
си
е
спорна
по
отношение
на
актосъставителя
в
административнонаказателното производство. Това е така, първо от уникалността
на това производство в българската правна система, силно разграничаващо се от
другите производства в нея. Второ, в това производство прерогативите са на
водещия производството орган – а това е единствено и само
административнонаказващият орган. Той е пълновластен господар на процеса и в
повечето случаи (в хипотезата на чл.37, ал.1, б.“б“) той определя кръга от
актосъставители, т.е. – делегира им съобразно своята компетентност контролни
правомощия. Трето, след като само той може да прекратява производството (чл.54
от ЗАНН), очевидно само той може и да го спира. Това е така, защото
процесуалните институти на спиране, прекратяване и възобновяване в който и
да е процес се задвижват от едни и същи органи – основните органи в
производството, а не второстепенните такива – техните помощници. Четвърто,
макар и институтът на спиране в ЗАНН да се намира по своята систематика в
чл.43, ал.6, а всички предишни алинеи да уреждат процесуални действия именно
на актосъставителя, той – по силата на шестата алинея, – не може сам да спира
производството,
а
трябва
да
предложи
такова
действие
на
административнонаказващия орган (макар и общоприетото мнение да е на

обратното становище – че това е във възможностите на актосъставителя).
Доводът в тази посока е в смисъл, че ако актосъставителят по своя преценка би
могъл произволно да спира производството, то той би могъл да саботира същото,
като не даде възможност на наказващия орган за нещо друго, освен за
прекратяването му, в хипотезата на изтекли срокове по чл.34, ал.3 от ЗАНН.
Затова съществуват и сроковете в дисциплиниращите норми на чл.44, ал.3 и чл.52,
ал.1 от ЗАНН. И последно пето, актосъставителят не би трябвало да може да спира
производството, като по този начин „заобикаля“ погасителната давност по чл.34
от ЗАНН, защото същата, така или иначе изтича (обосновка за подобно виждане,
макар и да няма директен запис в тази насока, може да се извлече от
Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 ОСС от НК на ВКС и ОСС
от II колегия на ВАС).
In fine: Описаният във визията алгоритъм би могъл да се реализира до заложените
в нея пермутации само и единствено при наличието на две изходни обстоятелства
– работещо електронно правителство и качествено ново законодателство в
областта на административното наказване. Без тези две условия (действително
съществуващи, а не само документално развити), Концепцията за централизиран
регистър на административнонаказателните производства на централните и
териториалните държавни органи на изпълнителната власт е нереалистична,
макар и прецизирана като замисъл и очевидно изготвена с добри намерения.
София, 26 юли 2018 година

С уважение:
(д-р Младен Иванов Младенов)

