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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
43-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
Обн. - ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г.; изм., бр. 54 от 11.07.1978 г.; доп., бр. 28 от 09.04.1982 г.; в сила от 01.07.1982 г.; изм. и доп., бр. 28 от 08.04.1983 г.; в сила от 01.07.1983 г.; изм., бр. 101 от 27.12.1983 г.; доп., бр. 89 от 18.11.1986 г.; изм. и доп., бр. 24 от 27.03.1987 г.; изм., бр. 94 от 23.11.1990 г.; бр. 105 от 19.12.1991 г.; изм. и доп., бр. 59 от 21.07.1992 г.; бр. 102 от 21.11.1995 г.; бр. 12 от 09.02.1996 г.; изм., бр. 110 от 30.12.1996 г.; изм. и доп., бр. 11 от 29.01.1998 г.; доп., бр. 15 от 06.02.1998 г.; в сила от 01.01.1999 г.; изм., бр. 59 от 26.05.1998 г.; изм., бр. 89 от 03.08.1998 г.; доп., бр. 85 от 24.07.1998 г.; бр. 51 от 04.06.1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 28.08.1999 г.; доп., бр. 114 от 30.12.1999 г.; в сила от 31.01.2000 г.; изм., бр. 92 от 10.11.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; бр. 25 от 08.03.2002 г.; изм. и доп., бр. 61 от 21.06.2002 г.; изм., бр. 101 от 29.10.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; доп., бр. 96 от 29.10.2004 г.; в сила от 30.11.2004 г.; бр. 39 от 10.05.2005 г.; в сила от 11.08.2005 г.; изм. и доп., бр. 79 от 04.10.2005 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 01.03.2007 г.; бр. 33 от 21.04.2006 г.; изм. и доп., бр. 69 от 25.08.2006 г.; доп., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 29.12.2006 г.; бр. 51 от 26.06.2007 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; доп., бр. 97 от 23.11.2007 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила изменена със ЗИД ДОПК - ДВ бр. бр. 32 от 28.04.2009 г.; изм., бр. 27 от 10.04.2009 г.; изм. и доп., бр. 10 от 01.02.2011 г.; ; изм. бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г.; изм., бр. 39 от 20.05.2011 г.; доп., бр. 60 от 05.08.2011 г.; доп., бр. 77 от 04.10.2011 г.; доп., бр. 19 от 06.03.2012 г.; доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм., бр. 77 от 09.10.2012 г., в сила от 09.10.2012 г.; доп., бр. 17 от 21.02.2013 г.; доп., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; доп., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.

§1: В чл. 84, ал. 1 думите „определяне разноски на  свидетели и възнаграждения на вещи лица” се заличават и разпоредбата добива следния вид:
„Доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.“

§2: Създава се нов чл. 84а със следното съдържание:
„При съдебно обжалване, за определяне размера на държавните такси за производството, заплащането и присъждането на разноските на страните, разноските на свидетели и възнагражденията на вещи лица, се прилагат нормите на Административно-процесуалния кодекс”. 
София, 15.01.2015 г.				Вносители:



М О Т И В И
 към  законопроекта за изменение и допълнение 
на Закона за административните нарушения и наказания

При сегашната уредба на ЗАНН, производствата по обжалване пред съд са освободени от заплащане на държавна такса и за тях по отношение на разноските, се прилагат правилата на НПК. Съгласно практиката по последния във връзка със ЗАНН, на спечелилата делото страна, разноски не се присъждат и те остават  за нейна сметка. Разноските по производството  пък остават за сметка на държавата.

Считаме, че тази уредба е несправедлива, в тежест е на държавния бюджет и данъкоплатеца и  следва да се промени, като за административно-наказателните производства се прилагат общите правила по отношение на разноските и държавните такси, уредени в Административно-процесуалния кодекс. А именно: загубилата делото страна следва да заплати разноските по делото на спечелилата, като по тези дела се събират и държавни такси. Последното очакваме да има както положителен финансов ефект (редица разноски няма вече да са за сметка на бюджета и ще се събират държавни такси за производствата), така и дисциплиниращ ефект за държавните органи, налагащи административни санкции, които ще бъдат по-стриктни и прецизни в налагането им.

Не на последно място, може да се очаква дисциплиниращ ефект и върху евентуалните жалбоподатели, които под страх от понасяне на разноските по производството, би следвало да преценят добре, дали да подават бланкетни жалби и така освен данъкоплатеца, допълнително да затормозяват дейността и на съдебната система.


София, 15.01.2015 г.				 ВНОСИТЕЛИ:

