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ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÎÒÎ ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÏÎ ×Ë. 6, § 1 
ÎÒ ÊÎÍÂÅÍÖÈßÒÀ ÇÀ ÇÀÙÈÒÀ 

ÍÀ ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ

Ðàäîñëàâà Éîðäàíîâà*

Налагането на на ка за ние гло ба с фиш е поз на то на бъл гар-
ско то пра во още от приема не то на Закона за ад ми нистра тив ни те 
на ру ше ния и на ка за ния (ЗАНН). Съгласно чл. 39 ЗАНН за ад ми-
нистра тив ни на ру ше ния, уста но ве ни при из вър ш ва не то им, ко га-
то то ва е пред ви де но в за кон, овласте ни те кон трол ни ор га ни мо-
гат да на ла гат на место на ру ше нието гло би в раз мер, пред ви ден в 
съ от вет ния за кон. Тази фор ма на санк циони ра не е въз мож на при 
на каз ва не то на без спор ни те ад ми нистра тив ни на ру ше ния. Когато 
на ру ши те лят оспор ва кон ста та циите на на каз ва щия ор ган, ад ми-
нистра тив но на ка за тел но то произ вод ст во се раз ви ва по об щия 
ред, пред ви ден в ЗАНН. 

Доколкото об ща та про це ду ра по уста но вя ва не и на каз ва не 
на из вър ше но ад ми нистра тив но на ру ше ние е дву фаз на (съста вя-
не на акт за уста но вя ва не на ад ми нистра тив но на ру ше ние, кой то 
кон ста ти ра из вър ш ва не то му, и из да ва не на на ка за тел но поста-
новле ние, с което се на ла га ад ми нистра тив но наказание), за ко но-
да те лят, осо бе но при санк циони ра не на ма со ви път ни на ру ше ния, 
тър си ме ха низ ми за по-бър зо и ефек тив но ре али зи ра не на от го-
вор ност та на участ ни ци те в дви же нието по пъ ти ща та и за 
опростя ва не на про це ду ра та по уста но вя ва не то и на каз ва не то им. 

В Закона за дви же нието по пъ ти ща та (ЗДвП) съ щест ву ват 
три ви да фи шо ве, с които се на ла гат гло би при на ру ша ва не на съ-
от вет ни пра ви ла от за ко на. 

* Съдия в Районния съд – Ихтиман, док тор по пра во.
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В прин ци пен план произ вод ст во то по уста но вя ва не и на каз-
ва не на из вър ше ни на ру ше ния по ЗДвП чрез фиш се от кло ня ва от 
об щи те пра ви ла за ад ми нистра тив но на каз ва не. По своята същ-
ност фи шът пред ставля ва свое обра зен власт ни чески акт с уста-
но ви тел ни и санк цион ни функ ции. Той се при рав ня ва ед новре мен-
но към акт за уста но вя ва не на ад ми нистра тив но на ру ше ние и 
на ка за тел но поста новле ние, но са мо по от но ше ние на прав но то 
му дейст вие – не и по фор ма, съ дър жа ние, рек ви зи ти и про це ду-
ра по из да ва не. Затова и при санк циони ра не то чрез фиш по из-
клю че ние длъж ност но то ли це, уста но вя ва що на ру ше нието, се 
явя ва ед новре мен но и на каз ващ ор ган.1

1. Фишът по чл. 186, ал. 1 от Закона за дви же нието по пъ-
ти ща та

Съгласно чл. 186, ал. 1 ЗДвП за ад ми нистра тив ни на ру ше-
ния, които са уста но ве ни в мо мен та на из вър ш ва не то им и за кои-
то не е пред ви де но на ка за ние ли ша ва не от пра во да се управ ля  ва 
мо тор но пре воз но сред ст во или от не ма не на кон трол ни точ ки, на 
място то на на ру ше нието с фиш мо же да бъ де на ло же на гло ба или 
в ми ни мал ния раз мер, или в раз ме ра, по со чен в ад ми нистра тив-
но на ка за тел на та разпо ред ба за съ от вет но то на ру ше ние. Издаде-
ният за на ло же на та гло ба фиш тряб ва да съ дър жа дан ни: за са мо-
лич ност та на слу жи те ля, на ло жил гло ба та; за са мо лич ност та на 
на ру ши те ля; за място то и вре ме то на на ру ше нието; за мо тор но то 
пре воз но сред ст во, с което е из вър ше но на ру ше нието; за на ру ше-
ни те разпо ред би, за раз ме ра на гло ба та, за сро ка, смет ка та и на-
чи ни те за добро вол но то ѝ запла ща не. Фишът се под пис ва от слу-
жи те ля, на ло жил гло ба та, и от на ру ши те ля, ко га то е съгла сен да 
пла ти гло ба та. 

Тази фор ма на санк циони ра не съ от ветст ва на об ща та разпо-
ред ба на чл. 39 ЗАНН и се при ла га за без спор ни те на ру ше ния на 
пра ви ла та за дви же нието по пъ ти ща та, а в слу чай че на ру ши те лят 
оспор ва кон ста та циите на на каз ва щия ор ган, ад ми нистра тив но-
на ка за тел но то произ вод ст во се раз ви ва по об щия ред, ка то се 
съста вя акт за уста но вя ва не на ад ми нистра тив но на ру ше ние. Това 
пра ви ло е регла мен ти ра но и в чл. 186, ал. 2 ЗДвП. 

1 Вж. Тълкувателно ре ше ние № 1/26.02.2014 г. по т. д. № 1/2013 г. на 
Върховния ад ми нистра ти вен съд. 
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2. Фишът по чл. 186, ал. 3 от Закона за дви же нието по пъ-
ти ща та

В чл. 186, ал. 3 ЗДвП е пред ви де но, че фиш за непра вил но 
пар ки ра но мо тор но пре воз но сред ст во мо же да се из да де и в от-
съст вие на на ру ши те ля. В то зи слу чай фи шът се из да ва на соб ст-
ве ни ка на мо тор но то пре воз но сред ст во, на което се закреп ва уве-
дом ле ние. В него се по соч ват място то и вре ме то на на ру ше нието, 
мо тор но то пре воз но сред ст во, с което е из вър ше но на ру ше нието, 
на ру ше ни те разпо ред би, раз ме рът на гло ба та, сро кът, смет ка та 
или място то за добро вол но то ѝ запла ща не. 

За раз ли ка от фи ша по чл. 186, ал. 1 ЗДвП в случая на ла га не-
то на гло ба не се от на ся до без спор но ад ми нистра тив но на ру ше-
ние. Към мо мен та на съста вя не то на фи ша на ру ши те лят не е из-
вестен, та ка че не би мо гъл да въз ра зи сре щу кон ста та циите на 
кон трол ния ор ган. Законодателят си слу жи с пре зум п цията, че 
на ру ши тел е соб ст ве ни кът на пре воз но то сред ст во, с което е из-
вър ше но на ру ше нието. Освен то ва е пред ви де но фин ги ра но връч-
ва не – закреп ва не то на уве дом ле нието към мо тор но то пре воз но 
сред ст во се при рав ня ва на над леж но то връч ва не на фи ша.

3. Електронният фиш по чл. 189, ал. 4 от Закона за дви же-
нието по пъ ти ща та

Санкционирането чрез елек тро нен фиш бе въ ве де но през 
2011 г. (ДВ, бр. 10/2011 г.) с про ме ни те в ЗАНН и ЗДвП, ко га то се 
съз да де из ця ло нов и не поз нат за прав на та ни систе ма ред за на-
ла га не на ад ми нистра тив но на ка за ние – с акт, раз ли чен от поз на-
ти те до то га ва на ка за тел но поста новле ние, кви тан ция и фиш. 

Според разпо ред ба та на чл. 189, ал. 4 ЗДвП при на ру ше ние, 
уста но ве но и зас не то с ав то ма ти зи ра но тех ни ческо сред ст во или 
систе ма, за което не е пред ви де но на ка за ние ли ша ва не от пра во 
да се управля ва мо тор но пре воз но сред ст во или от не ма не на кон-
трол ни точ ки, се из да ва елек тро нен фиш в от съст вието на кон-
тро лен ор ган и на на ру ши тел за на ла га не на гло ба в раз мер, опре-
де лен за съ от вет но то на ру ше ние. Електронният фиш съ дър жа 
дан ни за: те ри то риал на та струк ту ра на Министерството на вът-
реш ни те ра бо ти, на чиято те ри то рия е уста но ве но на ру ше нието, 
място то, да та та, точ ния час на из вър ш ва не на на ру ше нието, ре-
гистра цион ния но мер на мо тор но то пре воз но сред ст во, соб ст ве-
ни ка, на когото е ре гистри ра но пре воз но то сред ст во, опи са ние на 
на ру ше нието, на ру ше ни те разпо ред би, раз ме ра на гло ба та, сро ка, 
смет ка та и на чи ни те за добро вол но то ѝ запла ща не. 
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Легалната де фи ни ция на по ня тието „елек тро нен фиш“ се съ-
дър жа в § 1 ДР ЗАНН, възпроиз ве де на е и в § 6, т. 63 ДР ЗДвП. 
Съгласно те зи разпо ред би елек трон ният фиш е елек трон но 
изявле ние, за пи са но вър ху хар тиен, маг ни тен или друг но си тел, 
съз да де но чрез ад ми нистра тив но-ин фор ма цион на систе ма въз ос-
но ва на постъ пи ли и обра бо те ни дан ни за на ру ше ния от ав то ма-
ти зи ра ни тех ни чески сред ст ва или систе ми. От де фи ни цията на 
по ня тието мо же да се напра ви из во дът, че елек трон ният фиш е 
власт ни чески акт с уста но ви тел ни и санк цион ни функ ции – чрез 
не го ед новре мен но се уста но вя ва от фак ти ческа стра на из вър ш-
ва не на деяние, което съставля ва на ру ше ние на съ от вет ни те пра-
ви ла, и се разпо реж да иму щест ве но за ся га не на ин те ре си на граж-
да ни на за ра ди не го во то про ти воправ но по ве де ние – с възпи та тел-
на и пре дупре ди тел на цел. 

В то зи сми съл в ка чест во то си на власт ни чески акт, из да ван 
от ор га ни те на ад ми нистра цията, елек трон ният фиш по доб но на 
на ка за тел но то поста новле ние по раж да за ад ре са та си опре де ле ни 
санк цион ни после ди ци, а дейност та по из да ва не то му по своето 
пред мет но съ дър жа ние е юрис дик цион на (правораздавателна) 
дей ност, до кол ко то се уста но вя ва факт на из вър ше но ад ми ни-
стра тив но на ру ше ние и се на ла га пред ви де на та в за ко на санк ция. 

Предвид все по-ши ро ко то изпол з ва не на на каз ва не то чрез 
фиш за из вър ше ни на ру ше ния на пра ви ла та за дви же нието по пъ-
ти ща та въз ник ва въпро сът да ли то ва произ вод ст во пред ставля ва 
на ка за тел но об ви не ние по сми съ ла на чл. 6, § 1 от Конвенцията за 
пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (КЗПЧОС).2 Този въпрос 
е от съ щест ве но зна че ние осо бе но по от но ше ние на фи ша за 
непра вил но пар ки ра не по чл. 186, ал. 3 ЗДвП, при кой то не е 
пред ви ден про це су ален ред за за щи та на на ка за но то ли це. 

Термините „на ка за тел но об ви не ние“ и „на ка за тел но произ-
вод ст во“ в чл. 6 и 7 от Конвенцията след ва да се ана ли зи рат в 
кон тек ста на прин ци пи те, ут вър де ни в прак ти ка та на Европейския 
съд по пра ва та на чо ве ка (ЕСПЧ). Нито Конвенцията, ни то Съдът 
препра щат към зна че нието, което при да ва съ от вет но то на ционал-
но за ко но да тел ст во на понятието. В прак ти ка та си ЕСПЧ мно-

2 Съгласно чл. 6, § 1 КЗПЧОС вся ко ли це при опре де ля не то на не го ви те 
граж дан ски пра ва и за дъл же ния или при на ли чието на как во то и да е на ка-
за тел но об ви не ние сре щу не го има пра во на спра вед ли во и публич но гле да-
не на не го во то де ло в ра зу мен срок от не за ви сим и безпристрастен съд, съз-
да ден в съ от ветст вие със за ко на. 
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гократ но и после до ва тел но е под чер та вал, че опре де ля не то на 
прав на та при ро да на на ру ше нията по ус мотре ние на до го ва ря щи-
те дър жа ви би до ве ло до ре зул та ти, не съв мести ми със същ ност та 
и це ли те на Конвенцията. Възможността на ру ше нията да се де-
фи ни рат съ образ но на ционал но то за ко но да тел ст во ка то ад ми-
нистра тив ни, дис ципли нар ни, да нъч ни, „сме се ни“ вместо ка то 
на ка за тел ни, а из вър ши те ли те да се преслед ват по при ло жи мия в 
съ от вет ни те дър жа ви ред би под чи ни ла дейст вието на фун да мен-
тал ни те изиск ва ния на чл. 6 КЗПЧОС на су ве рен на та во ля на дър-
жа ви те. Затова и не за ви си мо от под хо да на от дел ни те дър жа ви 
ЕСПЧ осъ щест вя ва соб ст ве на про вер ка да ли про це ду ри те имат 
на ка за те лен ха рак тер по сми съ ла на чл. 6, § 1 КЗПЧОС. 

Основните кри те рии за пре ценка да ли ед но произ вод ст во е 
на ка за тел но по сми съ ла на чл. 6, § 1 от Конвенцията са из вест ни 
ка то тест Енгел и включ ват пре ценка на след ни те об стоятел ства:

1) ква ли фи ка ция на деянието по на ционал но то пра во; 
2) ха рак тер и естест во на на ру ше нието; 
3) вид и те жест на пред ви де но то на ка за ние („су ро вост на 

въз мож но то на ка за ние“). 
Тези кри те рии са де фи ни ра ни по де ло то Engel and Others v 

Netherlands. Понастоящем въпрос ни те кри те рии са ста бил но ут-
вър ден в прак ти ка та на ЕСПЧ ал го ри тъм за про вер ка и не от клон-
но се из след ват при опре де ля не то на на ка за тел ния ха рак тер на 
об ви не нието по вся ко конкрет но де ло.3 

Първият кри те рий – ква ли фи ка цията на деянието по на-
ционал но то пра во, е фор ма лен. Както бе по со че но, то зи кри те рий 
не е ре ша ващ за ква ли фи ци ра не то на произ вод ст во то ка то на ка-
за тел но об ви не ние по сми съ ла на чл. 6, § 1 КЗПЧОС. Във всич ки 
слу чаи, ко га то спо ред на ционал но то пра во об ви не нието е на ка за-
тел но, не е не об хо ди мо да бъ де из вър ш ва на про вер ка по оста на-
ли те два кри те рия и произ вод ст во то след ва да от го ва ря на изиск-
ва нията на чл. 6, § 1 КЗПЧОС. 

Възможно е оба че произ вод ст во то да не е ква ли фи ци ра но 
ка то на ка за тел но в на ционал но то за ко но да тел ст во, но да по па да в 
сфе ра та на чл. 6, § 1 КЗПЧОС. Това е та ка, ко га то об ви не нието 
от го ва ря на оста на ли те кри те рии. 

Вторият кри те рий – ха рак те рът и естест во то на на ру ше-
нието, се ос но ва ва на за щи те ни те об щест ве ни от но ше ния, обект 

3 Вж. Право на Европейската кон вен ция за пра ва та на чо ве ка. С.: Сиела, 
2015, с. 1160 и сл. 
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на на ру ше нието. Според ЕСПЧ при опре де ля не то на същ ност та 
на на ру ше нието тряб ва да се из след ва кръ гът от ад ре са ти на съ от-
вет на та разпо ред ба. Водещ бе лег на на ка за тел но то об ви не ние е 
на со че ност та на прав на та нор ма към не огра ни чен кръг ад ре са ти, 
а не към гру па със спе циален ста тут. 

Третият кри те рий – ви дът и те жест та на пред ви де но то от съ-
от вет на та при ло жи ма нор ма на ка за ние, пред по ла га про вер ка за 
на ли чието на сход ст во с на ка за нията за престъпле ния. Затова и 
ако е пред ви де но на ка за ние ли ша ва не от сво бо да, об ви не нието 
има на ка за те лен ха рак тер.4 Според то зи кри те рий на ка за тел но об-
ви не ние има и при зна чи тел ни по раз мер иму щест ве ни на ка за ния, 
как то и при санк ции, под ле жа щи на впис ва не в ре гистри те за съ-
ди мост. Водеща оба че е пре ценка та не от нос но раз ме ра и ви да на 
на ка за нието, а да ли цел та на на ло же но то на ка за ние е обез ще тя ва-
не, или на каз ва не. 

За при ло жи мост та на чл. 6, § 1 КЗПЧОС е доста тъч но и са мо 
един от раз глеж да ни те приз на ци да от го ва ря на ха рак те ристи ки те 
на на ка за тел но то об ви не ние. Това не оз на ча ва, че по доб ни слу-
чаи тряб ва да бъ дат ква ли фи ци ра ни ка то „на ка за тел ни“ от на-
ционал но то за ко но да тел ст во, а че в произ вод ст ва та по те зи слу-
чаи тряб ва да се га ран ти ра съ що то ни во на за щи та.5

Следвайки кри те риите Енгел, ЕСПЧ мно гократ но е ока чест-
вя вал ка то на ка за тел ни про це ду ри и та ки ва на ру ше ния, които 
спо ред вътреш но то пра во на съ от вет на та дър жа ва са би ли ква ли-
фи ци ра ни дру гояче – ка то ад ми нистра тив ни, дис ципли нар ни, да-
нъч ни на ру ше ния и т.н. 

Що се отнася до бъл гар ско то по зи тив но пра во, са мо ле гал-
но то опре де ле ние за ад ми нистра тив но на ру ше ние, за лег на ло в 
чл. 6 ЗАНН, не е доста тъч но, за да обусло ви ге не ра лен из вод за 
кла си фи ци ра не на вся ко ад ми нистра тив но на ру ше ние ка то на ка-
за тел но об ви не ние по сми съ ла на чл. 6, § 1 КЗПЧОС. Конкретната 
пре ценка на ха рак те ра на ад ми нистра тив но на ка за тел но то произ-
вод ст во е в пра во мо щията на съ от вет ния ре ша ващ съ де бен 
състав, кой то су ве рен но пре це ня ва във все ки от де лен слу чай да-

4 Затова и ако е пред ви де но на ка за ние гло ба, но при непла ща не то ѝ е въз-
мож на за мя на с ли ша ва не от сво бо да, об ви не нието е на ка за тел но по сми съ ла на 
чл. 6, § 1 КЗПЧОС. 

5 Макбрайд, Д. Правата на чо ве ка и на ка за тел ният про цес. Практиката на 
Европейския съд по пра ва та на чо ве ка. Council of Europe Publishing, 2009, с. 10. 
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ли съглас но кри те риите Енгел съ от вет но то об ви не ние е на ка за-
тел но по естест во то си.6 

Едновременно с то ва оба че е не съм не но, че по от но ше ние на 
до пус на ти на ру ше ния на ЗДвП на ло же ни те на ка за ния имат 
възпи ра щи и на ка за тел ни, а не обез ще ти тел ни це ли, по ра ди което 
и произ вод ст во то е от на ка за те лен ха рак тер, което оз на ча ва, че 
от го ва ря на кри те риите на чл. 6 КЗПЧОС7 за на ка за тел но об ви не-
ние. 

Това ста но ви ще е застъ пе но и от Конституционния съд на 
Република България8, съглас но кой то разпо ред би те от нос но ад-
ми нистра тив ни те на ру ше ния и на ка за ния имат своя ге не зис в на-
ка за тел но то за ко но да тел ст во и прин ци пи те на ад ми нистра тив но-
то на каз ва не по об що пра ви ло след ват прин ци пи те на на ка за тел-
на та по ли ти ка. Въпреки спе ци фи ки те на ад ми нистра тив но то на-
ка за ние „гло ба“ в срав не ние с гло би те по Наказателния ко декс, 
които са свър за ни с осъж да не на дееца за из вър ше но престъпле-
ние, с ор га на, кой то я на ла га, с ми ни мал ния ѝ раз мер и с опре де-
ля не то ѝ, все пак после ди ци те и на ед ни те, и на дру ги те са сход-
ни, за що то и в два та слу чая пред ставля ват разпо ре де но от ком пе-
тен тен дър жа вен ор ган иму щест ве но за ся га не на ин те ре си на 

6 Така в ре ше нието по де ло то Курдов и Иванов сре щу България (жал ба 
№ 16137/04) ЕСПЧ е приел, че деянието на еди ния от жал бо по да те ли те, кой то е 
на ка зан за из вър ше но на ру ше ние на Наредба № 15 от 4 де кем ври 1981 г. на 
Министерството на вътреш ни те ра бо ти за по жар на та бе зо пас ност при из вър ш-
ва не на ог не ви ра бо ти, раз кри ва ти пич ни еле мен ти на дис ципли нар но, а не на 
на ка за тел но на ру ше ние с оглед на спе ци фич ния кръг на ад ре са ти те на нор ма та 
в раз глеж да ния слу чай – ръ ко во ди те ли те на ве дом ст ва и сто пан ски ор га ни за-
ции, за дъл же ни да пред приемат не об хо ди ми те мер ки за спаз ва не на про ти во по-
жар ни те изиск ва ния, по ра ди което не от го ва ря на вто рия кри те рий Енгел. 
Относно тре тия от кри те риите Енгел – су ро вост та на въз мож но то на ка за ние, 
Съдът е от бе ля зал, че ма кар пред ви де на та санк ция гло ба (от 5 до 200 лева) да е 
вид на ка за ние, регла мен ти ра но и при на ка за тел ни те произ вод ст ва в мно го дър-
жа ви, все пак съ щин ска та на ка за тел на санк ция си оста ва ли ша ва не то от сво бо-
да, как во то на ка за ние не е могло да бъ де на ло же но на жал бо по да те ля в рам ки те 
на во де но то сре щу не го ад ми нистра тив но произ вод ст во. Към мо мен та на 
деянието мак си мал ният раз мер на гло ба та по Закона за про ти во по жар на та ох ра-
на не е над ви ша вал рав ностойност та на 3,07 аме ри кан ски до ла ра, а непла ща не-
то на та зи гло ба нe во ди до за мя на на на ло же на та санк ция с ли ша ва не от сво бо-
да. Поради то ва ЕСПЧ е заклю чил, че в раз глеж да ния слу чай су ро вост та на въз-
мож но то на ка за ние не обос но ва ва на ка за те лен ха рак тер на про ве де но то спря мо 
жал бо по да те ля ад ми нистра тив но произ вод ст во. 

7 Вж. Решение на ЕСПЧ от 5.10.2017 г. по де ло то Варадинов сре щу България. 
8 Вж. Решение № 1/01.03.2012 г. на Конституционния съд по к. д. 

№ 10/2011 г. 
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граж да ни на за не го во то про ти воправ но по ве де ние с цел да го 
възпи тат и пре дупре дят. Това оз на ча ва, че по ве че то от произ вод-
ст ва та по на ла га не на ад ми нистра тив ни на ка за ния са на ка за тел ни 
по своето естест во. 

Въпросът за на ли чието на на ка за тел но об ви не ние по от но-
ше ние на фи ша по чл. 186, ал. 2 ЗДвП не е от съ щест ве но зна че-
ние, до кол ко то в то зи слу чай от съст ва спор от нос но обек тив на та 
и су бек тив на та стра на на деянието и раз ме ра на санк цията, т.е. не 
са при ло жи ми стан дар ти те на чл. 6 КЗПЧОС. 

По от но ше ние на оста на ли те два ви да фи ша по ЗДвП (за 
непра вил но пар ки ра не и елек трон ния фиш) оба че при пре ценка та 
на кри те риите Енгел е вид но, че те пред ставля ват на ка за тел но об-
ви не ние по сми съ ла на Конвенцията. Макар раз ме рът на пред ви-
де на та гло ба оби чай но да е нез на чи те лен, с оглед на до пъл ни тел-
ни те небла гоприят ни после ди ци, които мо же да по не се на ка за но-
то ли це, вклю чи тел но на ла га не на при ну ди тел на ад ми нистра тив-
на мяр ка „вре мен но от не ма не на сви де тел ст во за управле ние на 
МПС“ и „вре мен но спи ра не от дви же ние на МПС“, които са 
пред ви де ни при непла ща не на на ло же ни гло би, санк циони ра не то 
чрез фиш не съм не но пред ставля ва на ка за тел но об ви не ние по 
сми съ ла на КЗПЧОС. В то зи слу чай достъ път до съд е еле мент от 
пра во то на съд и след ва да бъ де га ран ти ран, как то по от но ше ние 
на вся ко ед но на ка за тел но об ви не ние. 

Всяко на ру ше ние на пра ви ла та за дви же нието по пъ ти ща та, 
как во то е и непра вил но то пар ки ра не на път но пре воз но сред ст во, 
има ха рак те ристи ки, които са спе ци фич ни за престъпле ние: има 
об що при ло же ние, при ла га се за всич ки участ ни ци в дви же нието 
на пъ тя и во ди до санк ция от възпи ращ и на ка за те лен ха рак-
тер. ЕСПЧ не се ин те ре су ва от „от но си тел на та лип са на се риоз-
ност на евен ту ал но то на ка за ние“ (ни сък раз мер гло ба в срав не ние 
с ли ша ва не от свобода), за що то вто рият кри те рий от теста Eнгел 
яс но е изпъл нен. Така на ру ше ние, което е свър за но с ни ска по 
раз мер гло ба ка то един ст ве но въз мож но на ка за ние и което ня ма 
да се отра зи на съ деб но то ми на ло на об ви ня емия, мо же да по пад-
не в кри те риите на чл. 6 КЗПЧОС, ако е „на ка за тел но“ по своя 
„ха рак тер“, осо бе но ко га то мо же да се стиг не до от не ма не на сви-
де тел ст во за управле ние на МПС.9 

9 Lauko v Slovakia 1998-VI; 33 EHRR 994. Malige v France 1998-VII; 28 EHRR 
578. 
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И до ка то за оспор ва не то на елек трон ния фиш съ щест ву ват 
яс но по со че ни в за ко на пра ви ла – как то в ЗДвП, та ка и в ЗАНН, за 
фи ша за непра вил но пар ки ра не по чл. 186, ал. 3 ЗДвП от съст ва 
про це су ален ред за за щи та на на ка за но то ли це. Нещо по ве че – 
съглас но чл. 186, ал. 7 ЗДвП из да ден фиш, по кой то гло ба та не е 
пла те на добро вол но в се дем д не вен срок от да та та на из да ва не то 
му, се смя та за вляз ло в си ла на ка за тел но поста новле ние и се 
изпра ща на публич ния изпъл ни тел за съ би ра не. 

Съдебната прак ти ка приема, че съ щест ву ва ред, по кой то 
граж да ни те би ха могли да за щи тят пра ва та си. Ако се из хож да от 
пра ви ло то на чл. 186, ал. 2 ЗДвП във вр. с чл. 39, ал. 3 ЗАНН10, то 
и „непри съст ве ният фиш“ мо же да бъ де оспо рен пред ор га на, 
съста вил фи ша. Това оз на ча ва, че при напра ве но въз ра же ние в се-
дем д нев ния срок за добро вол но то пла ща не на фи ша той не вли за 
в си ла, респ. не по раж да как ви то и да е прав ни после ди ци по от-
но ше ние на не го вия ад ре сат. Обратно, за из да те ля на фи ша то 
съз да ва за дъл же ние или да съста ви акт за уста но вя ва не на ад ми-
нистра тив но на ру ше ние, или да от ка же да съста ви та къв акт, ка то 
прекра ти ад ми нистра тив но на ка за тел но то произ вод ст во.11 

Считам, че от съст вието на спе циал ни про це су ал ни пра ви ла 
за оспор ва не то на фи ша за непра вил но пар ки ра не пред ставля ва 
пря ко на ру ше ние на КЗПЧОС и е пред постав ка за ад ми нистра ти-
вен произ вол. Съображенията за бър зо и ефек тив но санк циони ра-
не на непра вил но пар ки ра ли те граж да ни не би ва да во дят до стес-
ня ва не на об хва та на пра во то на за щи та по чл. 56 от Консти-
туцията, тъл ку ван в свет ли на та на чл. 6, § 1 КЗПЧОС. След ка то 
фи шът за непра вил но пар ки ра не по чл. 186, ал. 3 ЗДвП пред-
ставля ва на ка за тел но об ви не ние по сми съ ла на чл. 6 КЗПЧОС, 
нуж но е да бъ де пред ви ден из ри чен про це су ален ред за оспор ва-
не на то зи акт, та ка че да бъ дат га ран ти ра ни пра во то на за щи та и 
достъ път до съд на граж да ни те, ко га то са на ру ше ни тех ни пра ва 
и за кон ни ин те ре си. В про ти вен слу чай съ щест ву ва ре ал на опас-
ност България за по ре ден път да бъ де осъ де на за до пус на то на ру-
ше ние на КЗПЧОС. 

10 Както е по со че но и в чл. 39, ал. 3 ЗАНН, ако на ру ши те лят оспо ри на ру ше-
нието или от ка же да пла ти гло ба та, за на ру ше нието се съста вя акт за уста но вя-
ва не на ад ми нистра тив но на ру ше ние. 

11 Определение № 11542/11.09.2020 г. по адм. д. № 8246/2020 г. на Върховния 
ад ми нистра ти вен съд. 


