
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 64
гр. София, 15.11.2022 г.

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД в закрито заседание на петнадесети
ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

 Председател: полк. РУМЕН ЛЮБ. ПЕТКОВ

 Членове: полк.ЛИДИЯ П. ЕВЛОГИЕВА
полк.ЮЛИЯН В. БАНКОВ

като разгледа докладваното от полк.ЛИДИЯ П. ЕВЛОГИЕВА Въззивно
административно наказателно дело № 20226000600058 по описа за 2022
година

образувано по възиивна жалба от адв. Р.Х. – Адвокатска колегия  - В., в
качеството си на защитник на старшина Д. И. С. –в.ф. ..... – В. срещу решение
№ 13/06.10.2022 г. по н.а.д. № 72/2022 г. по описа на Военен съд – Сливен.

С решение № 13/06.10.2022 г. по АНД  № 72/2022 г.по описа на ВС –
Сливен, обвиняемият старшина Д. И. С. е признат за виновен, в това , че на
22.07.2021 г. около 17.00 ч. в град С., обл. Б., на републикански път III-...., км.
11+120, при управление на л.а. марка „...“, мод. „...“, рег. № ..... нарушил
правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 20, ал.1и ал.2 и чл. 23,
ал.1 от ЗДвП, в резултат на което по непредпазливост в независимо
съпричинителство с гражданско лице С.А.А. от град С., причинил средна
телесна повреда на гр.л. Й.Р. С. от гр. С. – престъпление по чл. 343, ал.1, б.
„б“, алт. 2, пр.2 вр. чл.342, ал. 1, алт.3 от НК и на основание чл. 78а от НК е
освободен от наказателна отговорност и му е наложена административно
наказание „глоба“ в размер на хиляда лева. С същото решение обвиняемият С.
е лишен от право да управлява МПС за срок от една година, считано от датата
на лишаване от това право по административен ред за това Д.ие.

Първоинстанционният съд е прекратил наказателното производство по
делото срещу гр.л. С.А.А. от град С., на основание чл. 24, ал.1, т.9 от НПК вр.
чл. 343, ал.2, т.2, вр. ал.1, б. „б“ от НК и е отменил мярката му за
неотклонение. Разноските по делото в размер на 331,50 лева са възложени на
обвиняемия старшина С., а за сумата от 1246,05 лв., представляващи
половината от деловодните разноски обвиняемият С. е осъден да заплати по
сметка на ВП – Сливен. Съдът се е разпоредил „останалата част от
разноските“ да останат за сметка на държавата.

В атакувания съдебен акт първоинстанционния съдът е разпоредил,
след влизане на решението в сила, препис да се изпрати на началник сектор
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„Пътна полиция“ – Б., за вземане на отношение по нарушенията, допуснати
от  гр.л. С.А.А., като водач на МПС.

Срещу постановения съдебен акт в законоустановения срок е постъпила
въззивна жалба от защитника на обвиняемото лице старшина Д. И. С.. В нея е
посочено, че представителя на държавното обвинение не е поискал лишаване
от право да управлява МПС. Твърди се, че първоинстанционният съд не се е
обосновал досежно необходимостта от налагане на тази административна
санкция, поради което е налице липса на мотиви. Сочи се, че при
индивидуализиране на административното наказание, съдът не е отчел
личността на обвиняемия, който е неосъждан, без данни за
противообществени прояви, както и че признава вината си, изразява
съжаление за стореното, като е оказал съдействие на органите по разследване
за установяване на обстоятелствата по делото, както и че е изправен водач.

С въззивната жалба са представени доказателства – удостоверение за
наследници № ..../24.11.2021 г. на И.П. С., удостоверение № ........, експертно
решение № 3696/178 от 27.10.2020 г., епикриза от 11.08.2020 г. на Р.К. С.а –
67 г., издадена от Клиника по неврохирургия от МБАЛ „..... – В.“  АД гр. В.,
 епикриза от 25.05.2020 г. на Р.К. С.а- 67 г., издадена от Клиника по
неврохирургия от МБАЛ „..... – В.“  АД гр. В., по които настоящият въззивен
състав ще вземе отношение в съдебното заседание по делото.

От въззивния съд се иска да отмени първоинстанционното решение, в
частта с която на старшина 2-ра степен Д. И. С.  е наложено административно
наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година.

По делото не е постъпило възражение от прокурора.
Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с

атакуваното решение № 13/06.10.2022 г. по АНД  № 72/2022 г. по описа на
Военен съд – Сливен, събраните на съдебното следствие доказателства, с
доводите във въззивната жалба и след служебна преценка, намира че делото
следва да бъде насрочено за разглеждане с призоваване на страните, в
законоустановения срок.

Към настоящият момент не следва да се допуска провеждане на съдебно
следствие. Не е налице и необходимост от разпит на обвиняемия  С..

Поради изложеното и на основание чл. 327 от НПК Военно-
апелативният съд,

ОПРЕДЕЛИ:

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на  14
декември 2022 година от 11.00 часа  в гр. София, Съдебна палата, партер,
зала № 4.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ  за съдебното заседание по делото обвиняемия
старшина 2-ра степен Д. И. С. и защитника му  адв. Х. от АК – В., както и
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Председател: _______________________

Членове:

1. _______________________

2. _______________________

прокурор от Военно-апелативна прокуратура.
НЕ ДОПУСКА провеждане на съдебно следствие по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и
протестиране.
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