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 Решение № 10147

Номер 10147 Година 15.10.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 23.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Административно наказателно дело

номер 20205430200042 по описа за 2020 година

И за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството е по реда на чл. 59 и следващи ЗАНН, във връзка с чл. 483, ал.1, т. 1 
Кодекс за застраховане /КЗ/, във връзка с чл. 638, ал. 4, във вр с А. 1, т. 2, във вр с чл. 461, 
т. 1 КЗ.
Образувано е по жалба от „О. ЕООД К. София, представлявано от М. Д. М., с адрес: гр. М. , 
ул. “Я.“ № 30, против Електронен фиш / ЕФ/ за налагане на глоба за нарушение, установено 
с автоматизирано техническо средство или система Серия Г № 0014341 от 20.02.2020 год., 
издаден от Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. С., с което на 
основание чл. 638, ал.4 КЗ е наложено административно наказание имуществена санкция в 
размер 2 000. 00 лева за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 КЗ.
В жалбата поддържа твърдения за незаконосъобразност и молба за отмяна, поради липса на 
съществен реквизит от задължителното съдържание на ЕФ, съгласно реквизитите 
определени от чл.189, ал.4 ЗДвП – липсва в съдържанието на точно описание на 
нарушението. Твърди, че ЕФ задължително трябва да съдържа описание на нарушението, 
нарушените разпоредби и размера на глобата. Обжалвания ЕФ не съдържа описание на 
нарушението, с което е нарушено правото на защита на жалбоподателя и наложената 
имуществена санкция е при съществено процесуално нарушение. Когато с автоматизирано 
техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно 
средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна 
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се издава електронен фиш в 
отсъствието на контролен орган и на нарушител, при условията и по реда, предвидени в 
ЗДвП. Съдържанието на електронния фиш се определя от специалния закон - ЗДвП, който 
се явява специален по отношение на ЗАНН. Разпоредбата на чл. 189, ал. 4 ЗДвП 
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регламентира императивно съдържанието на електронния фиш да съдържа описание на 
нарушението, което липсва в обжалвания ЕФ и като незаконосъобразен моли съда да го 
отмени. 
В съдебно заседание адв. К. поддържа жалбата. Моли съда да отмени процесният 
електронен фиш като незаконосъобразен, постановен в противоречие с материалния и 
процесуалния закон.
Въззиваемият не изпраща представител. В придружително писмо към жалбата поддържа 
искане за отхвърляне на жалбата, тъй като счита същата за неоснователна и необоснована. 
РП С., ТО М., р. пр. не изпраща представител и не взема становище по жалбата. 
Съдът прие от фактическа и правна страна следното: 
Жалбата е процесуално допустима. Постъпила е от наказаното лице в срока по чл. 
189, ал. 8 ЗАНН. Разгледана по същество жалбата е основателна, по следните 
съображения: 
Предмет на жалбата е електронен фиш /ЕФ/ Серия Г № 0014341 от 20.02.2020 год., издаден 
от Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. С. за нарушение, 
установено с автоматизирано техническо средство или система /АТСС/, за това, че на 
20.02.2020 год. в 15.04 часа в С., с. С. в близост до бензиностанция „Петрол“ с посока на 
движение към гр. М. при ограничение на скоростта 50 км.ч. за населено място, 
сигнализирано със знак Д 11 и отчетен толеранс -3 км.ч. в полза на водача, лек автомобил 
„ХЮНДАЙ САНТА ФЕ“, с рег. № ****** е извършил нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 КЗ, за 
което с издадения ЕФ на основание чл. 638, ал. 4 КЗ на юридическото лице, собственик на 
МПС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер 2 000. 00 лева.
От приложена справка от ЦБ"КАТ" се установява собствеността на автомобил с рег. №  
****** е на дружеството "О. ЕООД, К. София. 
От разпечатка на клип № 9284/20.02.2020 год. от автоматизирано техническо средство 
TFR1-М № 639, се установи - заснет лек автомобил, с рег. № ****** преминал с измерена 
скорост 66 км. /ч., при ограничение 50 км. /ч.
Скоростта е измерена с мобилна система за видеоконтрол TFR – 1M № 4835, която 
съответства на одобрения, съгласно протокол № 1-46-19/22.08.2019 г. за извършена 
последваща проверка на мобилна система за видеоконтрол. 
Съгласно чл. 189, ал. 4 ЗДвП за нарушение, установено и заснето с АТСС, за което не е 
предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или 
отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган 
и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. 
Обжалваният ЕФ Серия Г № 0014341/20.02.2020 год., издаден от Областна Дирекция на 
Министерство на вътрешните работи С., съдържа данни за: териториалната структура на 
Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, 
мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на 
моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, 
нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й 
заплащане. Легалната дефиниция на понятието "електронен фиш" се съдържа в § 1 от ДР на 
ЗАНН, възпроизведена и в § 6, т. 63 от ДР на ЗДвП. Електронният фиш е електронно 
изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез 
административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за 
нарушения от автоматизирани технически средства. Съгласно чл. 189 ал. 11 ЗДвП влезлият в 
сила ЕФ се приравнява на влязло в сила НП. Задължителните реквизити в неговото 
съдържание са определени от чл. 189, ал. 4, изр. второ ЗДвП. Съгласно § 6, 65 ДР от ЗДвП 
(Нова – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) е дадено легално определение на "автоматизирано техническо 
средство и система", определено като уред за контрол, работещ самостоятелно или взаимно 



3

свързан, одобрен и проверен, съгласно Закон за измерванията. АТСС, установява и 
автоматично заснема нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и може да 
бъде: а) стационарно – прикрепено към земята и обслужвано периодично от контролен 
орган; б) мобилно – прикрепено към превозно средство или временно, разположено на 
участък от пътя, установяващо нарушение в присъствието на контролен орган, който 
поставя начало и край на работния процес. Съгласно чл. 165, ал. 3 ЗДвП ( нова ДВ бр. 
19/2015 г.) условията е редът за използване на АТСС за контрол на правилата за движение 
се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. На основание чл. 165, ал. 3 
ЗДвП е приета Наредба № 8121з – 532/12.05.2015 г. Според чл.2, наредбата урежда 
стационарните и мобилните АТСС, които заснемат статични изображения във вид на 
снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, с данни за установените 
нарушения на правилата за движение. При така последвалите нормативни изменения от 
2015 г., обн. ДВ бр. 19 на ЗДвП, даденото с Тълкувателно решение № 1 /26.02.2014 г. по 
тълк. дело № 1/ 2013 г. на ВАС разрешение, според което нарушенията на правилата за 
движение по пътищата могат да се санкционират чрез издаване на електронен фиш само при 
установяването им при използване на стационарни АТСС, но не и посредством мобилни 
автоматизирани технически средства и системи за контрол, се променя в полза на 
разрешението, че нарушението може да бъде установено и с мобилно АТСС за контрол. В 
този смисъл е законодателната промяна от 2015 г., обн. ДВ бр. 19. Нормативно 
установените условия за въвеждане в експлоатация, реда за използване и автоматизирания 
режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и 
изключването на мобилното АТСС (чл. 9 от Наредбата), съответстват на изискванията, 
залегнали в Тълкувателно решение № 1/26.02.2014 г. по тълк. дело № 1/ 2013 г. на ВАС. 
Съгласно чл.638, ал.4 КЗ когато с АТСС е установено управление на МПС, за което няма 
сключен задължителен договор за "Гражданска отговорност" на автомобилистите на 
собственика на МПС се налага глоба или имуществена санкция по ал.1 – 2000 лв. за ЮЛ или 
. Обжалваният ЕФ е издаден за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 КЗ, установено и заснето с 
АТСС на 20.02.2020 год., в 15.04 ч., часа в С., с. Средногорци в близост до бензиностанция 
„Петрол“ с посока на движение към гр. М. при ограничение на скоростта 50 км.ч. за 
населено място, сигнализирано със знак Д 11 и отчетен толеранс -3 км.ч. в полза на водача, 
лек автомобил „ХЮНДАЙ САНТА ФЕ“, с рег. № ******* е заснет за превишена скорост 
при ограничение 50 км/ч. е измерена 66 км., тоест отчетено е превишение на скоростта 13 
км. Основателно е възражението, свеждащо се до липса на "описание на нарушението", като 
един от задължителните реквизити в съдържанието на фиша, съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП. 
В съставения ЕФ за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 КЗ, във връзка с чл.638, ал.4, във връзка с 
чл. 638, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 461, т. 1 КЗ на собственика на автомобила - юридическо 
лице, което е имало задължение, съгласно чл.483, ал.1, т.1 КЗ да сключи задължителна 
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, липсва описание на фактите, 
обуславящи отговорността на юридическото лице за несключена задължителна застраховка 
"Гражданска отговорност". Когато липсва описание на нарушението, съдът не може да 
установи наличието на фактическите обстоятелства, обуславящи приложения 
административно наказателен състав на чл. 483, ал.1, т.1 КЗ, във връзка с чл. 638, ал.4, във 
връзка с ал.1, т.2, във връзка с чл.461, т.1 КЗ, поради което изложените възражения в 
жалбата за допуснато съществено нарушение на императивната разпоредба на чл. 189, ал.4 
ЗДвП, която е специална по отношение на чл. 42, съответно чл. 57 ЗАНН са основателни и 
основание за отмяна на обжалвания ЕФ като незаконосъобразен. Обжалваният електронен 
фиш е съставен за несключен договор за задължителна застраховка "Гражданска 
отговорност" на автомобилистите от собственика на МПС - юридическо лице, а приложения 
клип за заснето нарушение е за превишение на измерената скорост на движение на 
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автомобила при ограничение от 50 к/ч. автомобилът се е движил със 63 км/ч. Поради липса 
на описание на нарушението обжалваният електронен фиш следва да се отмени като 
незаконосъобразен. 
По изложените съображения съдът :

                          Р  Е  Ш  И : 

ОТМЕНЯ  Електронен фиш за налагане на имуществена санкция за нарушение, установено с 
автоматизирано техническо средство или система Серия Г № 0014341/20.02.2020 год., 
издаден от Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи С.., с който на 
основание чл.638, ал.4 КЗ е наложено административно наказание имуществена санкция в 
размер 2 000. 00 лева, за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 КЗ, като незаконосъобразен. 
РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва от страните пред Административен съд  С.. в 14 дневен 
срок, считано от съобщението.

                                                           СЪДИЯ:


