
 
 Оценки и Партньорство

Онлайн СЕМИНАР: НОВО! 
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. 
ОБЩИНСКА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ. 
СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА:

I  ПРАВНА УРЕДБА НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

1. Обща част. Административно нарушение Административно наказание – видове, имуществена санкция, определяне на 
административното наказание. Административнонаказателно отговорни лица – отговорността на физическите лица, 
отговорността на юридическите лица, допустителство. Маловажен случай и явномаловажен случай.

2. Образуване на административнонаказателно производство. Срокове по чл. 34 от ЗАНН – същност и видове. Съставяне 
на АУАН – предпоставки, АУАН в присъствие и отсъствие. Реквизити на АУАН. Връчване на АУАН. Спиране на 
административнонаказателното производство.

3. Производство по налагане на административно наказание. Правомощия и задължения на административнонаказващия 
орган. Издаване на НП, прекратяване на производството. Реквизити на НП. Връчване на НП. Обжалване на НП. Отговорност по 
ЗОДОВ. Изпълнение на наказателните постановления и съдебните решения. Влизане в сила на НП. Изпълнение на глобите и 
имуществените санкции. Срокове – видове, абсолютна давност.

II  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНА УРЕДБА.

1. Нормативна уредба на общинската и държавната собственост. Същност и видове. Органи на управление.

2. Способи за разпореждане и управление. Видове разпоредителни сделки.

 3. Индивидуалните административни актове през призмата на Закона за общинската собственост и Закона за 
държавната собственост. Обжалване на индивидуалните административни актове по съдебен ред по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

III  ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА. ЗАЩИТА НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.

1. Правна регламентация на принудителната административна мярка. Същност на принудителната административна мярка. 
Видове ПАМ. Начин на прилагане.

 2. Административнонаказателното производство, като способ за защита на собствеността. Наредба за общинската собственост 
по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и Закона за държавната собственост.

 3. Прилагане на принудителната административна мярка по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост и чл. 80 от ЗДС.  
Предпоставки. Проблеми при прилагането на ПАМ по реда на чл. 65 от ЗОС и чл. 80 от ЗДС.

Участниците получават: Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лектора. Видео-запис от 
семинара.

Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail и да платят по банков път или в брой, в офиса на 
„Оценки и партньорство“ ООД, София, ул. Дунав 36, ет. 1, офис 3, след телефонно обаждане. Предварително могат да се задават 
въпроси на: office@ocenki.eu

Цена: 170 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители на една организация, 
цената е 150 лв. с ДДС на участник. 

Банкова 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: 12 Март 2021, 10.00-13.15 ч.

Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.

Лектори от Столичен инспекторат: 

Поля Каменова - главен юрисконсулт

Минко Танев - старши юрисконсулт

www.ocenki.eu


