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в изпълнение на влезлите в сила наказател-
ни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, 
ал. 1 от ЗАНН.

(6) Производството по установяване на 
административните нарушения, налагане и 
изпълнение на административните наказания 
се осъществява по реда на ЗАНН.

(7) Актовете за установяване на админи-
стративните нарушения, резолюциите за пре-
кратяване на административнонаказателните 
производства, наказателнитe постановления 
и споразуменията по чл. 58г от ЗАНН се 
завеждат в актова книга (приложение № 8).

(8) Копия от актовете по чл. 23, ал. 2 и 
издадените въз основа на тях резолюции за 
прекратяване на административнонаказател-
ни производства, споразумения по чл. 58г 
от ЗАНН и наказателни постановления се 
изпращат в ГДПБЗН – МВР.“

§ 3. Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2
се изменя така:

„Приложение № 5 
към чл. 23, ал. 1 и 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА 
                         НАСЕЛЕНИЕТО“ –  ......................................................

АКТ № ________
за установяване на административно нарушение

Днес, ____ 20__ г., подписаният  _________________________________________________________________________
                              (собствено, бащино и фамилно име)

на длъжност ________________________________ при  __________________________________________________
                     (посочва се заеманата длъжност)                            (структурно звено за ПБЗН) 
в присъствието на свидетелите: 1.  ____________________________________________________________________ ,

(имената по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец:  
присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)

дата на раждане:  ________________________  ;
2.  ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________  , дата на раждане:  ___________________ ,
съставих настоящия акт против  ______________________________________________________________________ ,

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя 
чужденец/наименование на юридическото лице или едноличния търговец)

ЕГН: _____________________________   , възраст: _________   , ЕИК  _____________________________________ ,
      (за чужденци – датата на раждане)
място на раждане:  ______________________________________________________________________________________ ,

(попълва се за нарушители чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го 
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр. (с.)  _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ ,

(точен адрес на нарушителя)
на длъжност  _____________________________________________________________________________________________ ,

(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
за това, че: 1. На ______ 20___ г. в гр. (с.) __________________, ул. _____________________ №  _____ ,
______________________________________________________________________________________________________________
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, като освен датата на извършване 
на проверката се отразяват и датата и мястото на извършване на нарушението)

шение се издава наказателно постановление 
(приложение № 7).

(2) Наказателно постановление не се из-
дава, когато административнонаказателното 
производство е приключило със споразумение 
(приложение № 7а) между административно-
наказващия орган и нарушителя, сключено 
по реда на чл. 58г от ЗАНН.

(3) Наказателните постановления се изда-
ват от директора или заместник-директора 
на ГДПБЗН – МВР, от директора или замест-
ник-директора на СДПБЗН, от директора на 
РДПБЗН и от началника на РСПБЗН.

(4) Споразуменията се подписват като ад-
министративнонаказващ орган от директора 
или заместник-директора на ГДПБЗН – МВР, 
от директора или заместник-директора на 
СДПБЗН, от директора на РДПБЗН и от 
началника на РСПБЗН. 

(5) Административнонаказващите органи 
по ал. 3 предприемат действия за привеждане 
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2. На ______ 20___ г. в гр. (с.)  ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3. На ______ 20___ г. в гр. (с.)  ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ ,
с което е нарушил: По т. 1:  _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
По т. 2:  ____________________________________________________________________________________________________
По т. 3:  ____________________________________________________________________________________________________
От нарушението са претърпели имуществени вреди  ________________________________________________

(посочват се имената (наименованието), точният 
_______________________________________________________________________________________________________________________
адрес и ЕГН/ЕИК на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, и какви
______________________________________________________________________________________________________________
вреди са причинени)
Иззех като доказателства  _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого са поверени за пазене)
______________________________________________________________________________________________________________
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:  ____________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(попълва се от нарушителя)
Уведомен съм за правото ми в 14-дневен срок да отправя предложение до административнона-
казващия орган …………………………...........................................…..………………… за сключване на 
                         (посочва се кой е административнонаказващият орган) 
споразумение за приключване на административнонаказателното производство. 

□ Желая наказателното постановление да ми бъде връчено чрез изпращане на съобщение до 
следния персонален профил ............................................….………………………………………………………………….., 
регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на 
Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за 
електронното управление.

(попълва се от нарушителя)

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: _______________                                    НАРУШИТЕЛ:  _____________________
                                        (подпис)                                                                          (подпис)
СВИДЕТЕЛИ: 1. ________________________________

(подпис) __________________________________________
(дата на подписване на акта от нарушителя)2. ________________________________

(подпис)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:

_____________________________________________________________________________________________________________________  
(имената и точният адрес на свидетеля по лична карта)

________________                                                                                                                ________________
        (дата)                                                                                                                  (подпис)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.

РАЗПИСКА
Подписаният  __________________________________________________________________________________________

(имена на нарушителя)
получих препис от акта. Уведомен съм, че в 7-дневен срок мога да направя допълнителни обяс-
нения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.

____________________________________                                                              ПОДПИС: ________________“
(дата на получаване препис от акта)


