
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 17.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети 
септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ИВА БАЙНОВА 
                             Членове:         
             
При участието на секретаря М.Ч. 
и  прокурора    …………………………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане адм.дело № 315 по описа за 2009 година .…………......….……....     
докладвано от Съдия Ива БАЙНОВА  .……....……….……………...…………………….. 
на именното повикване в 9.00 часа се явиха: 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П. А. М., редовно уведомен от предходно съдебно 

заседание се явява лично  и с адв. Т., с пълномощно от днес.  

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР ОД на МВР – Х. се представлява от ст. юриск. М., с 

пълномощно по делото. 

Адв.Т. – Да се даде ход на делото.  

СТ.ЮРИСК. М. – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, водим 

от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Адв.Т. – Госпожо съдия, към настоящия момент Досъдебно производство  

№69/2009г., което е образувано за извършено престъпление по чл.345 от НК не е 

приключило и към настоящия момент не можем да представим постановление на 

прокурорът за взето отношение по това досъдебно производство.  Държим на това 

доказателство, тъй като изцяло атакуваната заповед и основанията за издаване, е имено 

извършеното престъпление от моя клиент по чл.345 от НК за управление на МПС с 

регистрационни табели, които не са за това МПС. Искането ни е да представим акт на 

прокурорът, а именно или постановление за прекратяване на делото или обвинителен 

акт, като не съм сигурен дали е прекратено производството с постановление  или с 

обвинителен акт. Моля да ни се даде възможност да представим доказателства в този 

насока, като имаме уверение от разследващия полицай, че делото е приключило и в най- 

скоро време ще има произнасяне от наблюдаващия прокурор Е. Г.   

СТ.ЮРИСК.М. – Считам, че искането е неоснователно, тъй като лицето не е 

освободено, поради обстоятелството, че има образувано досъдебно производство за 

извършено от него престъпление, а за това, че е нарушил етичните правила за поведение 

и няма отношение последващия прокурорски акт. Важното е към момента, издаване на 

заповедта  административния орган, с какви доказателства е разполагал и въз основа на 

това е мотивирал своята заповед. За това едно последващо решение не е относими към 

спора, тъй като не е освободен поради извършеното престъпление, а е нарушил етичните 

правила за поведение на държавните служители в ЗМВР. Поради това считам искането за 

неоснователно.      

Адв.Т. - С риск да се повторя, етичните правила, които е нарушил е именно 

извършено престъпление по чл.345 от НК.   

СТ.ЮРИСК.М. – етичните правила които е нарушил са за това не е съобразил с 

ЗДвП, като не е сключил гражданска отговорност.  

Съдът намира, искането за неоснователно, доколкото дисциплинарното наказание 

на жалбоподателя е наложено за нарушение правилата на  етичния кодекс и воденото 



срещу него наказателно производство, съдът намира, че няма отношение към оспорения 

административен акт. 

Водим от това, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за представяне крайния 

акт по воденото срещу него досъдебно производство.  

Адв.Т. – Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за 

изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

СТ.ЮРИСК.М. - Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам 

делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи. 

            Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други 

доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв.Т.  -  Уважаема Госпожо съдия, считам издадената заповед за 

незаконосъобразна. От представените материали по делото, дисциплинарната  преписка е 

видно, че на служителя е вменено във вина, че управлявал МПС, контролни знаци – 

регистрационни номера издадени за друго МПС и участвал в ПТП с материална щети, с 

друг автомобил,  не носел документи за управление на МПС  контролен талон и 

свидетелство за регистрация. Нарушение на ЗДвП, като първото нарушение съставлява и 

престъпление по чл.345 от НК. Към момента издаване на заповедта с разследваното по 

дисциплинарната преписка, на практика е превишен въпроса с наказателната отговорност 

на нарушителя. Единствената заповед на Министърът на МВР, която е сведена до 

знанието на всички служителя и нарушаването представлява нарушение на етичните 

правила, това е управление на автомобила в пияно състояние, каквото нарушение моя 

доверител не е извършил.  Освен това в материалите по делото е представено 

Наказателно постановление, в което има наложена наказание единствено съгласно ЗДвП, 

а именно, че водачът е управлявал МПС без задължителна застраховка “Гражданска 

отговорност” и е причинил по непредпазливост ПТП. Тези дейния не могат да са 

преценени като действия, несъвместими с етичните правила и уронващи престижа на 

службата. По делото са представени данни, че автомобила не е собственост на П. М. и 

той няма как да знае, че тези регистрационни номера са за друго МПС. Ето защо Ви моля 

да постановите решение, с което отмените заповедта за уволнение, като 

незаконосъобразна. Подробни съображения ще представя в писмена защита в определен 

от Вас срок.   

СТ.ЮРИСК.М. – Уважаема госпожо Председател, моля да ми предоставите срок 

за писмена защита, като само ще посоча, че служителя на МВР П. А. М. грубо  е нарушил 

ЗДвП и е участвал в ПТП. Срещу него има започнати досъдебни производство за 

извършено престъпление, а именно за това, че е управлявал МПС с регистрационни 

номера издадени за друго такова. Във връзка с тези свои груби нарушения и като 

служител на МВР, той е уронил престижа на институцията, особено в днешно време, 

когато се води кампания срещу войната по пътя и неспазване на ЗДвП, и едно такова не 

спазване от служител на МВР е уронване престижа на службата, поради което издадения 

административен акт е законосъобразен. Подробни съображения ще представя в писмена 

защита в определен от Вас срок.   

Съдът ще постанови решението си в законоустановения срок.  

 Заседанието приключи в 09.13 часа.  

 Протоколът се изготви на 17.09.2009 г. 

 

 

 СЪДИЯ:      Секретар:  


