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РАЗПИСКА
Днес, ........................................ г.,

........................................................................................................................ с ЕГН  ....................................... 
                                               (имена)
на длъжност  ............................................................................................................ в качеството си на
........................................................................................... на  .........................................................................
..................................................................................................................................................................... ,

(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН ........................................................................, ЕИК  ........................................................................... ,
получих екземпляр от  ............................................................................................................................ ,
издаден от ....................................................................., на длъжност  .......................................................
........................................................................ в  .............................................................................................
ВРЪЧИЛ: .......................................................                        ПОЛУЧИЛ: ..........................................
                   (имена, длъжност, подпис)                                                                (подпис)

БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)  .....................................................................................

Днес, ....................... г., лицето  ........................
.............................................................................

(имена и ЕГН)
.............................................................................
в качеството му на ..........................................
на  .......................................................................

   (име/наименование на задълженото лице)
отказа да получи екземпляр от
настоящото наказателно постановление.

СВИДЕТЕЛИ: 
1.  ........................................................................
 ............................................................................

(имена)
адрес: ................................................................ ,
подпис:  ..............................................................
2.  ........................................................................

(имена)
адрес: ................................................................ ,
подпис:  ..............................................................

ВРЪЧИЛ: ..................................... 
                  (имена и длъжност)
ПОДПИС: ....................................

Забележки: 1. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него 
адрес, а новият му адрес е неизвестен, административнонаказващият орган отбелязва това върху НП и 
то се счита за връчено от деня на отбелязването.

2. Отказът на нарушителя да подпише разписката за връчване на наказателното постановление се 
установява с подпис на поне един свидетел.“

§ 6. Създава се приложение № 7а към чл. 24, ал. 2:

„Приложение № 7а 
към чл. 24, ал. 2

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

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

Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20... г.

СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ……........ 20 ...... г., на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нару-

шения и наказания между:
1.  ............................................................................................................................................................

     (собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)
................................................................................................................................................................. , и

2.  ............................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование

..................................................................................................................................................................... ,
на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)
ЕГН ............................................................................, ЕИК  ....................................................................... ,
               (за чужденци – датата на раждане)
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място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за 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.  ...................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
представлявано от  ................................................................................................................................... ,

                       (имена на представителя/ите и длъжност, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
наричани за краткост по-долу „Страните“,

въз основа на акт за установяване на административно нарушение № .......... от ............ 20..... г., 
съставен от  ................................................................................................................................................

(имена на актосъставителя)
на длъжност ......................................................... в  ....................................................................................
                    (посочва се заеманата длъжност)                     (структурно звено за ПБЗН) 
против  ........................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование на
..................................................................................................................................................................... ,
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)
ЕГН ................................................................, ЕИК  ................................................................................... ,
       (за чужденци – датата на раждане)
място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го документ за пъту-
ване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)
адрес (седалище и адрес на управление) гр./с.  .................................................................................. , 
представлявано от  ................................................................................................................................... ,

                           (имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
и направено предложение от  .................................................................................................................
(посочва се от кого и с кой документ е направено предложението по чл. 58г, ал. 1, изречение второ от ЗАНН)

се сключи настоящото споразумение за приключване на административнонаказателното производство.
Страните постигнаха съгласие на основание чл. 58г от Закона за административните нару-

шения и наказания за това, че на ............................. 20..... г. в гр.  .....................................................
......................................................................................................................................................................
(описват се нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е било 
......................................................................................................................................................................
извършено, както и доказателствата, които го потвърждават) 
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
с което виновно е нарушил чл. ..............................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени виновно) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Поради което и на основание чл. 58г, ал. 8 от Закона за административните нарушения и 
наказания и чл.  ........................................................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуществената 
......................................................................................................................................................................
санкция)
от Закона за Министерството на вътрешните работи,
на  ................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование на
..................................................................................................................................................................... , 
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)
ЕГН ......................................................................, ЕИК  ............................................................................. ,
             (за чужденци – датата на раждане)
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място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го документ за пъту-
ване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)
адрес (седалище и адрес на управление) гр./с.  .................................................................................. , 
представлявано от  ................................................................................................................................... ,

                         (имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
се налага глоба/имуществена санкция в размер на ...........................................................................
......................................................................................................................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на глобата/имуществената санкция)
................................................................................................................................................................ лв.

ОТНЕМАТ СЕ в полза на държавата следните вещи:
......................................................................................................................................................................

(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)
на основание чл.  ......................................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)
Разпореждане с веществените доказателства:  ................................................................................

......................................................................................................................................................................
На основание чл. 58г, ал. 10 от Закона за административните нарушения и наказания на-

рушителят приема да заплати размера на глобата/имуществената санкция в 14-дневен срок от 
сключването на споразумението по банков път:
......................................................................................................................................................................

(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща административнонаказващия орган)
В платежното нареждане се посочват номерът и датата на споразумението, както и адми-

нистративнонаказващият орган.
Настоящото споразумение влиза в сила от датата на заплащане на глобата/имуществената 

санкция. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно пос- 
тановление. 

В случай че глобата/имуществената санкция не бъде платена в указания по-горе срок, 
административнонаказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано 
постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно постановление.
1. Административнонаказващ орган: ....................................    2. Нарушител: ...................................

                                                            (подпис)                                             (подпис)“ 
§ 7. Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5 става приложение № 8 към чл. 24, ал. 7 и се изменя 

така:

„Приложение № 8 
към чл. 24, ал. 7

К Н И Г А
за завеждане на съставените актове, издадените резолюции за прекратяване на административ-
нонаказателни производства, сключените споразумения и издадените наказателни постановления 

в ................................................................. гр. ......................................

№
по
ред
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на 
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Дата 
на 

съст. 
на 

акта

Собствено, 
бащино и 
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мение
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издаде-
но на-
казат. 
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Размер 
на 

нало-
жената 
глоба/ 
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щест-
вена 

санкция

Дата 
на 

връч- 
ване 
на 

резо-
люци-
ята/ 
НП 

Дата 
на 

подав. 
на 

жалба 
срещу 
НП

Ре-
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тат 
от 
об-

жалв. 
на 
НП

Добро-
вол но 
пла-
тени 
суми
(лв.)

Дата 
на 

пла-
щане 
на 

сума-
та по 
ко-
лона 
16

Изпра-
тени на 
НАП за 
прину-
дително 
съби-
ране
(лв.)

Получена 
обратна 

информа-
ция от 
НАП –
събрани 

суми
(лв.)

ЗА-
БЕ-

ЛЕЖ-
КИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

“
§ 8. Приложение № 22 към чл. 30, ал. 4 се изменя така:


