
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№ …….. 

 

гр.В. Търново, 27.12.2011 год. 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Великотърновският районен съд, единадесети състав, в публично заседание на 
13.12.2011 год., в състав: 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКО ЦАНКОВ 

  

при секретар Ц. З., като разгледа докладваното от съдия П. Цанков НАХД № 1896 по 
описа за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН. 

Съдът е сезиран с жалба от М.Г.Б., с ЕГН **********,*** против НП № 
1101/11/21.04.2011год., издадено от началник група в сектор ПП към ОД на МВР гр. 
В.Търново. Излагат се твърдения за допуснати процесуални нарушения при 
съставянето на АУАН. Моли обжалваното НП да бъде отменено. В съдебно заседание 
жалбоподателят, чрез упълномощения си защитник (адв. С. Събев) заема становище, с 
което поддържа подадената жалба и направеното в нея искане. Излагат се подробни 
съображения в тази насока.  

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото 
доказателства, приема за установено следното: 

АУАН с № 1101 и с бл. № 670441/28.02.2011г. е издаден от Е.В.С. (мл. 
автоконтр. при сектор ПП към ОД на МВР - В. Търново), в присъствието на свидетеля 
Е.Н.Е. против М.Г.Б., с ЕГН **********. В съдържанието на същия, контролният орган 
е приел за установено от фактическа страна, че на 28.02.2011 год. около 13.20 часа, в гр. 
В. Търново, на ул. „Хр. Ботев” № 50, в района на наказателен паркинг за принудително 
преместване на МПС, при извършена проверка, било установено, че водачът нямал 
валиден стикер на предното стъкло № 625291, както и че представя полица за сключена 
застраховка гражданска отговорност № 1111010083№ 024486 с изтекъл срок на 
04.01.12011г. на л. а Мерцедес с рег. № ВТ 5716 АК, собственост на Зърнени храни  
ЕООД. Контролният орган е приел, че извършеното деяние осъществява 
съставомерните признаци на административно нарушение по чл. 259, ал. 1, т. 1 от 
Кодекса за застраховането. Съставеният АУАН бил връчен на нарушителя на  
28.02.2011г. 



Въз основа на съставения АУАН, е издадено НП № 1101/11 от 21.04.2011год от 
началник група в сектор ПП към ОД на МВР гр. В.Търново, с което за извършеното 
нарушение по чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от същия 
кодекс, на М.Б. е наложено административно наказание - глоба в размер на 400,00 лв.  

При описание на нарушението наказвашият орган е приел, че жалбоподателят 
притежава МПС, което е регистрирано на територията на страната и не е спряно от 
движение, но не е сключил договор за застраховка Гражданска отговорност за него.  

Същевременно при описание на обстоятелствата, при които е извършено 
нарушението в съдържанието на обжалваното НП е прието, че при извършена проверка, 
било установено, че водачът нямал валиден стикер на предното стъкло № 625291, както 
и че представя полица за сключена застраховка гражданска отговорност № 
1111010083№ 024486 с изтекъл срок на 04.01.12011г. на л. а Мерцедес с рег. № ВТ 5716 
АК, собственост на Зърнени храни ЕООД. 

НП е връчено на нарушителят на 07.04.2011 год., който в законоустановения 
срок е депозирал жалба, срещу него, чрез административнонаказващия орган, до ВТРС. 

Изложената по - горе фактическа обстановка съдът приема за установена въз 
основа на приетите по делото писмени доказателства, както и от показанията на 
разпитаните по делото свидетели Е. С. и св. М М. 

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че жалбата е 
допустима, а разгледана по същество и основателна. Обжалваното НП е 
незаконосъобразно, тъй като административнонаказателното производство е започнато 
и проведено при съществени нарушения на процесуалните правила и на приложимия за 
извършеното деяние материален закон. 

На първо място съдът констатира, че в съдържанието на АУАН и НП е 
допуснато несъответствие между описаното нарушение и обстоятелствата при 
които е извършено и неговата правна квалификация като конкретен състав на 
административно нарушение. Това е така тъй като в процесните актове е прието, че 
при извършена проверка, било установено, че водачът (жалбоподателят) нямал валиден 
стикер на предното стъкло, както и че представя полица за сключена застраховка 
гражданска отговорност № 1111010083№ 024486 с изтекъл срок на 04.01.12011г. на л. а 
Мерцедес с рег. № ВТ 5716 АК, собственост на Зърнени храни ЕООД, т.е извежда се 
като неправомерно поведение - липса на поставен валиден стикер и не представяне на 
валидна полица за ЗГО, докато разпоредбата на чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ визира, 
задължение за поведение на своите адресати - различно от така установеното.  

На следващо място в съдържанието на обжалваното НП по недопустим за 
административнонаказателното производство начин са привнесени нови 
обстоятелства несъдържащи се в съдържанието на съставения АУАН, които не са 
били известни на нарушителя. По този начин Б. е поставен в хипотеза да се 
защитава по отношение на неизвестни за него факти. Тава съществено е нарушило 
правото му на защита, което води до незаконосъобразност на обжалваното НП само на 
това основание. Наведеното от съда твърдение се обективира от обстоятелството, че в 
текста на НП № 1101/11 е отразено, че, че жалбоподателят притежава МПС, което е 
регистрирано на територията на страната и не е спряно от движение, но не е сключил 
договор за застраховка Гражданска отговорност за него, каквито твърдения не се 
съдържат на текста на АУАН. 



Въз основана събраните по делото доказателства и при така установеното 
обстоятелство, че за процесният автомобил е имало сключена и валидна застраховка 
гражданска отговорност и предвид на факта, че нарушителят не е собственик на 
превозното средство, настоящият съдебен състав приема, че жалбоподателят не е 
осъществил съставомерните признаци на нарушение визирано в чл. 259, ал. 1, т. 1 от 
КЗ., която разпоредба визира задължение за сключване на договор за задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, в частност за всяко лице 
притежаващо моторно превозно средство, регистрирано на територията на Република 
България и което не е било спряно от движение.  

По изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че обжалваното 
НП е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.  

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът 

  

Р     Е     Ш     И   : 

  

ОТМЕНЯ НП № 1101/11/21.04.2011год., издадено от началник група в сектор 
ПП към ОД на МВР гр. В.Търново, с което на М.Г.Б., с ЕГН **********,***, за 
извършено нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекс за застраховането и на основание 
чл. 315, ал. 1, т. 1 от същия закон, е наложено административно наказание - глоба в 
размер на 400 (четиристотин) лв. 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Великотърновския 
Административен съд, в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и 
обявено.  

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 


	В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

