
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР: НОВО!
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
ПО ЗАКОНА ЗА АДИМИНСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Основни промени в ЗАНН, ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., които са в сила от 23.12.2021 г.  

Програма:

1.   Административни нарушения. Вина и форми на вина. Обстоятелства, изключващи отговорността. Видове доказателства и 
способи за събирането им.

 

2.  Производство по установяване на административно нарушение. Условия и реда за съставяне на акт за установяване на 
административно нарушение и въпроси, които се обсъждат и изследват преди издаване на крайния акт, приключващ 
производството.

3.  Производство по приключване на административнонаказателното производство. Форма и съдържание на акта, с който 
приключва производството, индивидуализация на наказанието, отнемане на вещи в полза на държавата.

4.  Съдебен контрол на актовете, приключващи административнонаказателното производство. 

Участниците получават:  
Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лектора. Материали за семинара, Кафе-пауза в ресторанта на 
хотела. Онлайн участващите получават видео-запис на семинара и Сертификат, изпратен по Спиди за сметка на организаторите. Желаещите 
да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail. 

Предварително могат да се задават въпроси на: office@ocenki.eu.

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. Може да заявите участие през сайта,  по имейл 
или телефон.

Цена: 210 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители на една организация, цената 
е 192 лв. с ДДС на участник. 

Б. сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД.

 

Контакти и записване: София, ул. „Дунав“ 36, ет. 1, офис 3, 
тел. 02 983 58 58, моб. 0896 60 66 89, office@ocenki.eu
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Дата на провеждане: 3.02.2023, 9.30-13.00 ч. /петък/.

Форма на провеждане: присътвено и онлайн по ZOOM

Присъственото обучение се провежда в София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, hotellight.com

Лектор: Стефка Кемалова – съдия във Върховен административен съд, Второ отделение, в което се разглеждат административни 
дела, свързани със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, и подзаконови актове по тяхното 
прилагане.

www.ocenki.eu


