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П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 16.09.2009 година 

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

 

 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
                      Членове:       ИВА БАЙНОВА 
              ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА  

 

             
При участието на секретаря Д.Д. 
и  прокурора Ангел  ПЕТРОВ ……………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане к.а.н.дело № 235 по описа за 2009 година …...…………......….……....     
докладвано от чл.съдия Ива БАЙНОВА ….....…....……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 10.11 часа се явиха: 
 

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател Д. Й. Д., редовно призован, не се явява. Вместо него 
се явява адв.К., редовно упълномощена в производството пред първоинстанционния съд. 

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба РУ на МВР – Х., редовно призовани, не 
изпращат представител. 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Х., се явява прокурорът П. 
АДВ.К. – Да се даде ход на делото. 
ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото. 
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради 

което 
О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
Докладва се делото. 
АДВ.К. – От името на доверителя ми заявявам, че поддържаме изцяло касационната 

жалба по изложените в нея доводи и основания. Нямам други искания. Считам делото за 
изяснено от фактическа страна. Моля, за ход по същество. 

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа 
страна. Да се приключи. 

Съдът като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други 
доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И: 
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 
АДВ.К. – Уважаеми г-жи административни съдии, моля да приемете, че жалбата е 

основателна и постановите решение, с което отмените изцяло обжалваното решение на РС – 
Х. и отмените изцяло НП №1966 от 07.11.2008 г. издадено от Началник РПУ – Х. като 
незаконосъобразно. Решението на РС – Х. е необосновано, противоречи на закона и при 
решаването на делото са допуснати съществени нарушения в производствените правила. 
Съдът неправилно е обсъдил и възприел доказателствата по делото, а някои от тях е 
изключил без да се обоснове, защо не ги обсъжда. Това са писмени и гласни доказателства, 
които са от съществено значение за изхода на делото и дават реална представа за 
изясняване на обективната истина. Съдът е приел за безспорно установено, че 
актосъставителя и свидетелите по АУАН са се установили на местостоянка в гр.С., кв.”Л.”. 
Веднага след така възприетата фактическа обстановка в този смисъл приема, че са се 
намирали полицейския автомобил и контролните органи в джоб отстрани на кръстовището, 
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на една височина и табелата на  града се е намирала на 700-800 м. от мястото, където е бил 
установен полицейския автомобил. По този начин съдът сам отрича първоначално 
възприетото. Това безспорно води до извода, че полицейския автомобил е бил разположен 
на място не отговарящо на условията на изискванията на разпоредбата на чл.165, ал.1 от 
ЗДвП, т.е да се установят на място от което да се възприема достатъчно добре от 
движещите се превозни средства. Освен това полицейския автомобил е бил извън 
населеното место така, както установиха и свидетелите по АУАН, които безспорно 
доказаха, че са се намирали на околовръстен път на 700-800 м. след табелата на гр.С. по 
пътя в посока за гр.С.З. Точно този момент, че са се намирали и на околовръстен път съдът 
не е обсъдил и не е възприел. Към преписката е приложено и ксерокопие заверено като 
препис от разпечатката за регистрирани нарушения на максимално разрешената скорост от 
ТР 4, в която изрично е отразено, че засечените скорости там на място от този полицейски 
автомобил и тези контролни органи ограничението е било 60 км./час, а не 50 км./час, така 
както е отразено в АУАН и в НП. Така отразеното ограничение на скоростта в участък от 
пътя 60 км./час също води до извода, че полицейския автомобил е бил установен извън 
населено място, участък от пътя с ограничение на скоростта от 60 км./час, което само по 
себе си води до друга правна квалификация и друго описание на извършеното нарушение. 
На съда и на нас ни е ясно, че съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП също са дадени 
скоростите на ограничения в населено место и извън населено место. От това също е видно, 
а и от доказателствата като цяло, че наистина автомобила е бил установен извън населено 
место. Прави впечатление макар и една малка разлика, има различие между АУАН в 
описанието на нарушението и в НП, какво е то: в АУАН пише “….Управлява МПС в гр.С. 
до кв.”Л.”….”. След това не са посочили, че се е движел по околовръстен път, а е посочено 
населено место при ограничение на скоростта 50 км./час. В НП е записано “….В гр.С., 
кв.”Л.”….”, т.е. макар и едно “до” то е съществено различие, защото това “до” може да се 
тълкува в близост до този квартал, около този квартал и т.н. Съществува едно неправилно и 
неясно описание на нарушението, което е констатирано и допуснато. На следващо място 
идва въпроса дали това нарушение е допуснато от Д. Й. Д. Безспорно се установи от 
свидетеля Р. И., пътувал заедно с Д. Й. Д. на същата дата по същото време, което 
установиха и свидетелите по АУАН, че това лице се е намирало в автомобила на 
извършителя на нарушението, но съдът не възприема показанията на този свидетел, които 
са в смисъл, че колата е имала значителна повреда и те не са могли да се движат бързо. 
Движели са се със скорост 40-45 км./час. Търсили са след като излязат от града най-
близкото отклонение за да спрат и да видят, каква е повредата да преценят дали могат да 
продължат или не и това са сторили. Те отбиват на първата за тях отбивка извън града с 
тази цел. През това време са минали и други автомобили, които най-вероятно са засечени, 
затова и този свидел установява, че има разлика между това, което им е показано като 
констатация в периода от време на извършване, защото те не са били установени още на 
местото през това време, за да бъдат засечени, че точно в този час има разлика от 10-15 
минути, което е съществен период от време и не може да се приеме, че именно това е 
автомобила. С оглед на това считам, че при съставянето, както на АУАН така и на НП въз 
основа на него са нарушени разпоредбите на чл.57, ал.1, т.5, т.6 и т.7 от ЗАНН, които са 
достатъчни, за да се приеме, че е незаконосъобразно така издадено НП и да бъде отменено. 
Както казах дори да се приеме, че има нарушение, то след като е управляван автомобила 
извън града, съобразно разпечатката от която е видно, че не е с 50 км./час, а 60 км./час, то 
правната квалификация на нарушението и санкцията въз основа на която трябва да се 
наложи наказанието е не така посочената в НП, а  е по чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, съгласно 
която е предвидено наказание само “глоба” в размер до 50 лв. Считам, че всичките ни 
основания посочени в касационната жалба и доводите, които са развити, са на база изцяло 
на събраните доказателства по делото, които не са изцяло обсъдени и възприети от съда, 
както и писменото доказателство за ремонта на автомобила веднага след пристигането, т.е. 
на следващата дата автомобила е ремонтиран, което доказва, че този свидетел е бил 
добросъвестен. Моля, да уважите касационната жалба на доверителя ми. 
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ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми г-жи съдии, считам, че при произнасяне на решението си 
първоинстанционния съд, всички тези въпроси, които бяха засегнати в момента, в 
изложението на процесуалния представител на жалбоподателя са обсъдени и добре 
мотивирани от съда и ако приемем единствено според мен, за това, че има някакво 
разминаване в описаните обстоятелства в АУАН и в последвалото НП, то не е от 
съществените такива, които могат да доведат автоматично до отмяна на решението на 
първоинстанционния съд. Ето защо считам, че решението е законосъобразно, мотивирано и 
следва да бъде потвърдено, а касационната жалба оставена без уважение. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 
Заседанието приключи в 10.30 часа 
Протоколът се изготви на 16.09.2009 година.  

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Секретар: 
 
 


