ДО

ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Относно: Предоставяне на инициативни оферти за определяне на прогнозна стойност
„Надграждане на специализираните модули за административно-наказателна дейност
и модул „Софтуер за мониторинг и управление на наказателни постановления“ за
нуждите на счетоводството, съвместими с Акстър-Офис и надграждане на модулите
за административно-наказателна дейност в изградена Web базирана система,
включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни, за нуждите
на ДАМТН, във връзка с промените в Закона за административните нарушения и
наказания (ЗАНН), влизащи в сила от 23.12.2021 г.“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
От 23.12.2021 г. в сила влизат обнародваните в ДВ., бр. 109 от 22 декември 2020
г. изменения и допълнения на ЗАНН. С направените изменения се въвеждат промени в
няколко насоки, като една от тези промени е регламентацията на споразумение между
административнонаказващия орган и нарушителя, с което се дава възможност на
нарушителя да плати 70% от минимума предвиден за извършеното нарушение, а когато
в закона не е предвиден минимум – по договаряне между страните, но не повече от 70%
от максимума.
Също така нова разпоредба в закона позволява на нарушителят при вече издадено
и връчено му наказателно постановление /НП/ да плати 80% от размера на наложената
му санкция в 14 дневен срок от получаването на НП.
Поради тези обстоятелства е необходимо:
I. Въвеждането на нови функционалности в модулите за административнонаказателната дейност, съвместими с документооборотната система „Акстър-Офис“,
които да обезпечат законовото протичане на Административно-наказателната дейност
(АНД), а именно:
1. За АНД на Главна дирекция „Инспекция държавен технически надзор /ГД
ИДТН/ (технически надзор, надзор на пазара и басейни) и АНД на ГД НЯСС
трябва след издаване на Акт за установяване на административно нарушение
/АУАН/ да се разработи функционалност за издаване на споразумение и
мотивирано постановление за прекратяване на споразумението;
2. За Главна дирекция „Метрологичен надзор“ /ГДМН/, Главна дирекция
„надзор на пазара /ГДНП/,Главна дирекция „Контрол на качеството на течните
горива / ГДККТГ/ и Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието/Д
РОС/ да се внедри като единичен модул, идентичен на модула за въвеждане
на на наказателни постановления /НП/ и такъв за въвеждане на сключените
споразумения;

3. След въвеждането на данните в споразумението те трябва автоматично да се
насочват към модул за „Мониторинг и управление на наказателни
постановления“ за нуждите на счетоводството по подобие на процеса при
въвеждане на НП;
4. Трябва да се създадат контроли, които да следят определените в ЗАНН
условия.
II. Въвеждането на нови функционалности в модулите за административнонаказателната дейност в Web базирана система, а именно:
1. За ГД ККТГ трябва след издаване на АУАН да се разработи функционалност
за издаване на споразумение и мотивирано постановление за прекратяване на
споразумението;
2. За ГД МН и ГД НП трябва в модулите за АНД да се програмира секция за
въвеждане на споразумение и мотивирано постановление за прекратяване на
споразумението по подобие на тази за въвеждане на НП.
Трябва да се създадат контроли, които да следят определените в ЗАНН условия.

В тази връзка, ДАМТН кани всички заинтересовани лица с опит в изпълнението
на посочените в настоящето писмо дейности, да предоставят в съответствие с
професионалните си възможности и квалификация, индикативни ценови оферти в срок
до 23.11.2021 г..
Индикативните оферти да се изпратят по електронната поща на следния
адрес: damtn@damtn.government.bg

