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УВОД 

Редът за налагане на административните наказания е установен от 

Закона за административните нарушения и наказания ( ЗАНН ). 

 Административното наказание е „израз на държавната наказателна 

репресия и се явява като мярка за възмездие, предупреждение и 

превъзпитаване по отношение на извършителя на едно административно 

правонарушение“. По друг начин казано, административното наказание е 

неблагоприятна правна последица от морален или имуществен характер, 
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налагана по определения от закона административен ред заради 

извършването на едно административно нарушение. 

Административното наказание се налага за извършено 

административно нарушение. Следователно без административно 

нарушение не би могло да се наложи административна санкция. Поради 

това, ако деянието не нарушава установения ред на държавно управление, 

не е извършено виновно и негов автор не е лицето, сочено за такъв, то не 

съществува административно - наказателна отговорност, а поради това и 

административно наказание. 

Актуалността на изследването се обуславя и от факта, че през 

последните десетилетия на въпросите за диференциацията на 

наказателната отговорност и определяне на наказанието не се отдава 

нужното внимание от страна на съвременната наказателно правна наука. 

Основните трудове в тази област датират отпреди повече от половин век. 

Развитието на обществените отношения и новите обществено-

икономически и политически условия предопределят необходимостта от 

съвременно и цялостно изследване на наказателно правните и 

процесуалните проблеми на определяне на наказанието. Спорните въпроси 

по темата в науката и съдебната практика също обуславят актуалността на 

изследването. Тези, които се разглеждат в работата, са: съотношението 

между целите на наказанието и неговата приоритетна цел; критериите за 

диференциацията на наказателната отговорност. 

        Обект на изследване са административните наказания. 

       Предметът на изследването включва изследването на 

административните наказания. 

         Целта на дипломната работа е да изясни въпроса за системата на 

административните наказания. 

За достигане на посочената цел се поставят следните основни задачи: 

 да се изследва въпросът за целите на административните наказания; 
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 да се разгледат основните принципи на наказанието и тяхната 

реализация в процеса на определянето му като гаранции за 

предвиждането и налагането на целесъобразни наказания; 

 да се направи анализ на определени закони за административните 

наказания 

Методи на изследването 

Основният метод, използван при изследването, е диалектическият. 

Чрез него се разкрива зависимостта на наказателно правните и 

процесуалните институти на определяне на наказанието от обществените 

отношения и от поставените пред наказанието социално - превантивни 

цели. Използвани са и частни методи на формалната логика като анализ, 

синтез и сравнение. Използвани са традиционните начини на тълкуване 

като езиков, граматически, логически, системен, исторически. 

 

 

 

 

 

 

 

 


