
КАЗУС – ОТГОВОРИ  

 

1. По реда на кой закон подлежи на обжалване издаденото наказателно 

постановление?  

 

Касае се за извършено административно нарушение, поради което редът за 

обжалване на издаденото наказателно постановление, с което е наложено съответното 

административно наказание, е ЗАНН, който е приложимия закон, съобразно 

разпоредбата на чл. 1 от същия. 

 

2. Кой е компетентния да разгледа жалбата съд и окончателно ли е решението на 

този съд?  

 

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района 

на който е извършено или довършено нарушението, т.е в случая това е Районен съд – гр. 

Бургас. 

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на 

основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на глава 

дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

3. Подадена ли е в срок жалбата срещу наказателното постановление или същата е 

просрочена? Обосновете отговора си като посочите в  какъв срок нарушителят може да 

обжалва наказателното постановление.  

 

Нарушителят може да обжалва постановлението в 7-дневен срок от връчването му, 

съобразно чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В случая наказателното постановление е връчено на 

01.09.2019 г., поради което срокът за обжалване изтича на 08.09.2019 г. 

Жалбата е подадена на 07.09.2019 г., т.е същата е в срок и не е просрочена. 

 

4. Правилно ли с издаденото наказателно постановление, с което е ангажирана 

административнонаказателната отговорност на нарушителя З.К.А. 

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗАНН административнонаказателно отговорни са и 

непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато 

са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят 

постъпките си. 

 

В случая към датата на извършване на нарушението З.К.А. е бил на 16 години и 1м., 

можел е да разбира свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководи 

постъпките си, поради което същият е бил административнонаказателно отговорен и 

правилно е бил подведен под административнонаказателна отговорност. 

 

5. Правилно ли органът, издал наказателното постановление, е индивидуализирал 

вида и размера на наложеното наказание? 

 

Органът неправилно е наложил наказание „Глоба“, тъй като по отношение на 

непълнолетните административното наказание „глоба“ се заменя с „обществено 

порицание“.  

В случая на З.К.А. е следвало да бъде наложено наказание „обществено порицание“. 

 


