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 На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и Заповед № ТП-

01-2/16.05.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС се 

извърши тематична проверка по приложението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП за 

налагане на административно-наказателна отговорност с електронен фиш в 

административен съд – София град. 

 Проверката е възложена на инспектор Петър Раймундов и експертите 

Биляна Райчинова и Румен Кабуров. 

 Обхват на проверката – анализ на 10 решения, постановени от 

Административен съд – София град при касационната проверка на 

Софийски районен съд. 

 Цел на проверката – да съдейства за обобщаване, анализиране и 

уеднаквяване на практиката по приложението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП за 

налагане на административно-наказателна отговорност с електронен фиш в 

административните съдилища в страната. 

I. Въпроси, по които се приема еднакво становище: 

Като се използват допълнителните разпоредби § 1 от ЗИД на Закона 

за административните нарушения и наказания и § 6 от ЗИД на Закона за 

движение по пътищата се възприема изцяло от съставите на АССГ 

даденото там определение на понятието електронен фиш (ЕФ). Въз основа 

на това определение и неговите елементи е направен извода, че ЕФ не се 

издава и не представлява административен акт. Оттук се прави първият 

основен извод, че съответните разпоредби на ЗАНН относно формата и 

съдържанието на административния акт, реда и условията за неговото 

издаване са неприложими на общo основаниe за ЕФ. 

От друга страна няма спор по реквизитите на ЕФ, посочени в закона. 

Има спор в практиката на СРС, дали това са всичките негови елементи на 

ЕФ, посочени в закона или има и такива, които макар по необходимост да а 

неизбежни, не са посочени в закона. По тези полемични въпроси е даден 

задоволителен отговор в решенията на АССГ. 

В практиката на АССГ няма спор по следните въпроси: 

1. Следва ли да се следи служебно от въззивния съд дали 

съответното техническо средство за измерване на скоростта и за 

заснемване на нарушението е регистрирано и одобрено да извършва 

посочените дейности и дали е преминало през първоначален и последващ 

технически преглед ежегодно; 

2. В ЕФ следва да се посочи датата на извършване на нарушението, а 

не датата на съставянето му (Решение № 2227/03.04.2013 г. по дело № 

1146/2013 г. на АССГ - I касационен състав.); 
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3. В ЕФ следва да се впише името не на съставителя му, а се отразява 

само териториалната структура на МВР, на чиято територия е извършено 

нарушението.; 

4. В ЕФ се изписва не само извършеното нарушение, но и законовата 

норма, която е нарушена; 

5. По дефиниция ЕФ не сочи подписа на издател. Липсата на 

реквизит „издател” на ЕФ не го дисквалифицира като волеизявление на 

конкретно оправомощен орган (Решение № 2114 от 2.03.2013 г. по дело № 

9155 на АССГ - XI касационен състав, като и Решение № 7114 от 

19.12.2012 г. по дело № 9008/2012 г. на АССГ - IX касационен състав; 

  6. Пак в същото Решение правилно е прието, че липсата на дата на 

съставяне на ЕФ не се възприема като съществено процесуално 

нарушение; 

 7. Същото важи и при липсата на подпис върху ЕФ, прието пак в 

същото решение; 

 8. Никъде в закона не се съдържа изискване за предварително 

обозначаване на мястото, на което е поставена автоматизираната 

контролна система, което би обезсмислило целта на автоматизирания 

технически контрол върху скоростта на движението – Решение № 

7043/17.12.2012 г. по дело № 9866/2012 г. на АССГ - IV касационен състав;  

9. Не се споделя извода на СРС, че използването на 

автоматизираната система, която не е стационарно закрепена изключва 

възможността за наказване чрез ЕФ. Никъде в дефиницията за ЕФ (§ 1 от 

ЗИД на ЗАНН) или в Закона не е посочено, че автоматизираното 

техническо средство трябва да е стационарно закрепено – Решение № 

7043/17.12.2012 г. по дело № 9866/20.12.2012 г. на АССГ - IV касационен 

състав. В продължението на същото решение е прието, че 

автоматизираното техническо средство може да бъде и мобилно, т.е. 

монтирано на контролиращ автомобил на КАТ и това не означава, че при 

тези условия не може да се съберат необходимите данни, посочени в чл. 

189, ал. 4 ЗДвП. Системата може да работи на автоматичен и на ръчен 

режим и това не изключва възможността нарушението да бъда заснето в 

автоматичен режим. Само ако има съзнателна целенасочена намеса на 

оператора за промяна на установените данни – това трябва да бъде 

отчетено след изслушване на съдебно техническа експертиза като се иска 

потвърждение, че липсва външно въздействие върху системата. 

 II. Въпроси, които се решават противоречиво: 

 1. В горепосоченото решение №7043/17.12.2012 г. е направен опит за 

тълкуване на израза „в отсъствие на контролен орган и на нарушител” в чл. 

189, ал.4 ЗДвП. В решението е прието, че този израз се отнася до 

установяване на нарушението, докато в Решение № 904 от 21.03.2013 г. по 

дело № 589/2013 г. на АССГ - IV касационен състав е прието, че 
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цитираният израз се отнася към момента на издаването на ЕФ. От 

проверените други решения по същия въпрос не се установи 

противоречието да е преодоляно по адекватния отговор на поставения 

въпрос за относимостта на израза „в отсъствие на контролен орган и на 

нарушител”, което има значение и за другите следващи от същия отговор 

тълкувания. Макар отговора на същия въпрос, даден в Решение № 

7043/17.12.2012 г. по дело № 9866/20.12.2012 г. на АССГ - IV касационен 

състав, да е поне спорен за отделни елементи на фактическия състав на 

административно нарушение – движение с неразрешена скорост, 

установено и заснето с ЕФ, на практика, дадените други разрешения са 

правилни, а именно: 

а) липсата на законово изискване автоматизираното техническо 

средство да е закрепено само стационарно, което позволява 

документирането му и на контролиращите автомобили на КАТ. 

б) възможността на същата система да работи в автоматичен режим, 

т.е. без присъствие на контролиращи длъжностни лица; така и в ръчен 

режим чрез нейното насочване и включване от оператор като тук 

изискването е да няма външно въздействие или манипулиране на данните 

от измерване и тяхното фиксиране. Тези отговори позволяват формирането 

на верните изводи, че нормативната уредба на ЕФ нито изключва 

присъствието на длъжностни лица – пътни полицаи при автоматично 

засичане на скоростта и заснемането нито правят задължително това 

присъствие. Поради това правилно се изключват като възможни 

хипотезите, при които е задължително само прилагането на ЕФ или общия 

ред за установяване на административно нарушение и тяхното 

документиране , каквито законът не предвижда. На тази основа направения 

извод, че ЕФ се прилага винаги, когато са налице предвидените затова 

законови изисквания, без към тях да се прибавят нови допълнителни, 

които за тази форма на административно-наказателна отговорност са 

предвидени. 

2. Според Решение № 2278/08.04.2013 г. по дело № 1146/2013 г. на 

АССГ - IХ касационен състав „липсата на отразяване в ЕФ, че 

ограничението е въведено с пътен знак и какъв е той – за въвеждане на 

забрана или със задължително предписание, нарушението не се възприема 

от съда като съществено процесуално нарушение. 

 Диаметрално противоположно е становището изразено в Решение № 

7114 от 10.12.2012 г. по дело № 9008/2012 г. на АССГ- IХ касационен 

състав, съгласно което „ограничението на скоростта не е въведено с пътен 

знак и не е пояснено какъв е той, което нарушава правото на защита на 

жалбоподателя и съставлява съществено процесуално нарушение. В 

съответствие с това разбиране АССГ, наред с останалите основания, е 

оставил в сила Решение по НАХД № 21707/2011 г. по описа на СРС, НО, 

100 състав, с което е отменен ЕФ серия № К 0071737 на СДВР, с което Д. 
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П. М. е бил наказан с глоба в размер на 100 лв. за нарушение по чл. 182, ал. 

1, т. 3 ЗДвП. 

 При постановяването на решенията на СРС и на АССГ посочени по-

горе не са съобразени следните законови положения: 

При събирането и проверката на доказателствата за ангажиране на 

административно-наказателната отговорност и двете инстанции не са 

отчели положението, че съгласно чл. 84 ЗАНН доколкото в този закон няма 

специални правила за съдебното производство прилагат се общите норми 

на НПК. Съгласно чл. 107, ал. 2 НПК съдът събира доказателствата по 

направените искания от страните, а по свой начин когато това се налага за 

разкриване на обективната истина. Основателно касационната инстанция е 

приела, че „Орлов мост се намира в гр. София като ноторно известен факт 

и не е възприел констатацията на въззивния съд, че не е посочено в ЕФ 

местоизвършване на нарушението. Съдът обаче не е длъжен да знае каква е 

вертикалната пътна маркировка в целия гр. София, включително и на 

Орлов мост. Ако въззивният съд по силата на чл. 107, ал. 2 НПК беше 

служебно проверил каква е организацията на движението по „Цариградско 

шосе” по посока центъра на гр. София неминуемо щеше да получи 

описание на организацията на движение от същото място, която неизбежно 

би включила и наличието на забранителен знак непосредствено пред 

подстъпите към моста, който забранява движение със скорост по-голяма от 

50 км/час. В разглеждания случай въззивната инстанция не може да се 

позовава на липсата на определени предпоставки регулиращи движението 

по пътя, когато не е изпълнила служебните си задължения да провери и 

установи или изключи тяхното наличие. Въззивната компетентност 

означава пълна установителна и санкционираща компетентност идентична 

с тази на наказващия орган. 

 Решението на СРС е незаконосъобразно и на друго основание -

пределната максимална скорост на движение на МПС/лек автомобил, 

категория В в населено място е 50км/час по силата на чл. 21, ал. 1 ЗДвП. 

Независимо от колебанието на максималната скорост по „Цариградско 

шосе” в други величини 80 км/час, 60 км/час, непосредствено преди 

„Орлов мост” тя отново е 50 км/час., т.е. изравнена с максимално 

допустимата. 

 Съгласно чл. 21, ал. 2 ЗДвП, смисълът от поставянето на пътни знаци 

е налице само когато конкретно разрешената скорост за съответния 

участък от пътя е по-висока от законоустановената. В разглеждания случай 

законоустановената и допустимата с пътен знак скорост имат еднаква 

величина. Очевидно е, че дори да няма никакъв пътен знак непосредствено 

преди „Орлов мост”, ако водачът управлява МПС със скорост над 

законоустановената 50км/час ще е налице нарушение на правилата за 

движение относно режима на скоростта, посочен в чл. 182 ЗДвП, вр. с чл. 

21, ал. 2 ЗДвП. 
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 В разглеждания случай служебния почин за събиране и проверка на 

доказателства въобще не е бил приложен от СРС, в резултат на което един 

напълно редовен ЕФ е бил отменен. Нарушение на закона е допуснал и 

АССГ, който не е констатирал посоченото процесуално нарушение, което е 

съществено, тъй като се е отразило на правилността на решението по 

същество и вместо да отмени решението на въззивния съд и му предпише 

указания по спазването на процесуалния закон се е съгласил мълчаливо с 

това поведение като с решението си го е потвърдил. 

3. Съгласно Решение № 7114 от 10.12.2012 г. по дело № 9008/2012 г. 

на АССГ - IХ касационен състав различието в скоростта между видео 

клипа и хартиения носител на ЕФ (3 км/час) не се приемат от АССГ за 

съществено процесуално нарушение. Същото се приема и по други 

решения на АССГ по съображения а) че корекцията на скоростта е в полза 

на жалбоподателя – тя се начислява на основание възможна заводска 

техническа грешка (3 км/час до заснетата скорост 100 км/час и 3 % над 

тази скорост) от което следва, че жалбоподателят е наказан при по 

благоприятни за него условия; б) корекция между заснетата и записаната 

скорост в ЕФ не е самостоятелно основание за ангажиране на 

административно – наказателна отговорност на жалбоподателя, нито води 

до прилагането на по-тежко наказуем административно – наказателен 

фактически състав. 

Неправилно и в нарушение на правилата на формалната логика, 

преобладаващо в решенията на СРС се приема, че „разминаването” между 

заснетата и записаната скорост не позволява да се установи каква 

всъщност е била на практика скоростта на движение. Тези съждения се 

дължат до голяма степен на положението, че въззивната инстанция 

всъщност не знае на какво се дължи това различие, т.е. не е била запозната 

с инструкцията за експлоатация на автоматизирано техническо средство, 

което дава  отговор на същия въпрос. 

Независимо от това и при двете величини на скоростта за всяка от 

разглежданите пътни ситуации нарушението на правилата за движение 

относно режима на скоростта е било налице, тъй като и по-благоприятната 

за нарушителя скорост превишава разрешената от закона. Следователно и 

при по-благоприятната хипотеза нарушението е налице след като няма 

данни за външно въздействие или каквато и да е манипулация на 

резултатите от действието на автоматизираното техническо средство, 

каквито за тези случаи не са констатирани. 

С Решение № 7043/17.12.2012 г. по дело № 9866/12.10.2012 г. на 

АССГ - IV касационен, е прието, че „различието” в скоростта по цифровия 

носител и по хартиеното копие не позволява да се приеме, че са налице 

доказателства за това, че действително е премерена посочената в ЕФ 

скорост. Този извод щеше да бъде правилен ако автоматичното техническо 

средство не е в състояние да изпълнява функциите, т.е. когато е 
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технически неизправно или когато от заключението на техническата 

експертиза е установено външно въздействие върху същата система, 

каквито данни по делото няма. От заключението на техническата 

експертиза е установено, че видеозаписът не е манипулиран, но записът не 

съдържа информация за скоростта на движение на заснетото МПС. При 

тези обстоятелства въззивният съд не е упражнил процесуалното си 

задължение по чл. 84 ЗАНН във вр. с чл. 107, ал. 2 НПК служебно да 

разкрие обективната истина чрез допълнителни въпроси към техническата 

експертиза, каквито ако бяха възложени биха били: изправно ли е 

автоматичното техническо средство; на какво се дължи положението, че 

записът не съдържа информация за скоростта – дали това е възможен и 

допустим режим на работа или може да се дължи на неволно действие от 

страна на органите за управление на същата система. И накрая, за да се 

отстранят всякакви съмнения по случая, е могло да се постави задача на 

експертизата да провери в работни условия, близки до констатираните –

движение на МПС и автоматичното действие на системата, дали тя е в 

състояние да заснемва и записва в паметта си величината на установената 

скорост. Неправилно въззивният съд и касационната инстанция основават 

решението си на разпределяне на тежестта на доказване.  

При бездействие на страните, както това е било в различни случаи 

съдът е бил длъжен по своя инициатива да предприеме необходимите 

процесуални действия за изясняване на въпросите, които нямат отговор. 

Същевременно, следва да се отбележи, че за разлика от страните, за 

въззивния съд няма задължение за доказване на определени обстоятелства, 

а има задължение за установяване на обективната истина - чл. 13, ал. 1, чл. 

107, ал. 2 и чл. 314, ал. 1 НПК, което е различно от тежестта на доказване. 

И въззивния и касационния състав не са изпълнили, съответно не са 

проконтролирали, изпълнението на процесуални задължения, които имат 

функционален (принципен) характер като стожери на процеса и на 

съдебното производство въобще, в резултат на което е отменен ЕФ по 

неясни и неубедителни съображения. 

Отделен е въпросът, че решаващите мотиви на СРС не са т.н. 

„разминаване”  в скоростта и липса на информация в паметта на системата 

за действително премерена скорост, а процесуалната недопустимост 

въобще на ЕФ при използване на автоматизирана техническа система за 

видеоконтрол, която не е стационарна, както и при наличието на 

контролни органи на место, които са били длъжни да съставят АУАН. Тези 

съображения основателно не са възприети в мотивите на касационното 

решение.  

4. С Решение № 1904 от 21.03.2013 г. по дело № 589/2013 на АССГ - 

VI касационен състав е прието, че при прехвърляне собствеността на МПС 

от собственика физическо лица на приобретател юридическо лице, 

задължението на първоначалния собственик по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП е 
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изпълнено ако деклариращият е посочил наименованието на юридическото 

лице и неговото седалище. Прието е, че очевидно повече не може да се 

иска от първоначалния собственик, а административно наказващия орган 

може да установи лицето носещо отговорността по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП и 

поради това е потвърдило решението на СРС с което е отменен ЕФ. 

Решението нито е възпроизведено, нито е оспорено с друго решение на 

АССГ. Все пак не бива чрез съдебната практика да се утвърждават 

положения, които променят смисъла и съдържанието на правната норма, 

което би съставлявало нарушение на принципа на разделение на властите. 

Правилно ще бъде за всяка конкретна ситуация да се разглеждат 

пределните възможности на задължените органи, а не предварително да се 

фиксира техния предел, като се формират принципни положения, 

противоположни на изискванията на закона.  

 

Заключение: 

 

1. АССГ тълкува и прилага нормите свързани с ЕФ адекватно на 

действителното им съдържание и законодателната воля вложена в 

тях. 

2. Съществуващите и констатирани противоречия не са нито 

многобройни, нито непреодолими. 

3. Възможно е сравнително леко преодоляване на съществуващите 

различия в практиката по пътя на съвместното им обсъждане в ОС на 

съдиите, чрез изработване на единни критерии за оценка относно 

изискуемите елементи на ЕФ. Съгласно закона както и чрез 

уеднаквяване касационната практика относно изискванията към 

правомощията и задълженията на въззивната инстанция. 

4. За крайните (непреодолими) противоречия следва да се направи 

сигнал до компетентните органи да изискат произнасянето на ВАС 

със  задължително тълкувание по спорните въпроси. 

 

Предлагам: 

1. Копие от доклада да се изпрати на съдиите от АССГ за запознаване 

на съдиите с неговото съдържание. 

2. Председателят на АССГ, както и съдиите от съда също могат да 

направят бележки и възражения по направените констатации в 

доклада в едномесечен срок. 

 

Обобщеният доклад по тематичната проверка от проверените 

административни съдилища да се изпрати на всеки от тях за запознаване с 

практиката и на останалите административни съдилища. 
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Да се изготви обобщен сигнал до председателя на ВАС с 

предложение за искане за тълкуване от същия съд на въпросите, по които 

има различно разбиране и прилагане на закона от административните 

съдилища.  

 

 

 

ИНСПЕКТОР:  

 

                                               ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 

 


