
Решение № 7085 от 27.11.2017 г. по адм.д. № 5750/2017 
г. на Административен съд - София 

Чл. 431, ал. 6 ГПК 
Чл. 172, т. 2 ЗДВП 
Чл. 256 АПК 
Чл. 257 АПК 
Чл. 257, ал. 2 АПК 

Производството е по реда на чл. 145 - чл. 178 от Административно -
процесуалния кодекс ( АПК).  

Образувано е по жалба вх. № 14295 от 22.05.2017 година, подадена от Б . П . Б. 
АД, ЕИК[ЕИК ], чрез упълномощенния представител С. С., срещу отказ на началника на 
отдел Пътна полиция на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) да извърши 
фактически действия по временно спиране от движение на 75 броя моторни превозни 
средства, обективиран в писмо без номер от 27.02.2017 г., в отговор на писмо изх. 
№4952/14.02.2017 г. на частен съдебен изпълнител Р. М., № 790 по регистъра на К. на 
частните съдебни изпълнители, по изпълнително дело № 20157900400443. 

В обстоятелствената част на жалбата са развити аргументи, че както пускането в 
движение, така и спирането от движение, в случаите, когато е разпоредено от орган на 
съдебната власт, митнически орган или данъчната администрация се основава на 
съответния издаден от тези органи съдебен или административен акт, произтичащ от 
приложимите за тези органи процесуални и материални закони, овластяващи ги да 
наложат такава обезпечителна, забранителна или принудителна мярка и изключва 
както задължението, така и възможността ръководителят на службата за контрол на 
движението да издава нарочен акт. При наличие на разпореждане от съдебен орган 
или орган на данъчната и митническата администрация за временно спиране от 
движение на МПС, за службите по контрол на движението произтичат задължения за 
фактически действия в обхвата, определен от чл. 40, ал.2, ал.З и чл. 42 от Наредба № 
I-45/24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от 
движение на МПС и на ремаркета, теглени от тях - изземване на част втора на 
свидетелството за регистрация на МПС, поставяне на знак „спрян от движение“, 
съхраняване на свидетелството за срока на мярката и до писмено предписание от 
съответния орган за вдигане на забраната, както и въвеждане на причините и датата 
на спирането от движение в териториалната автоматизирана информационна система 
за КАТ. Според жалбоподателя при издадено постановление от съдебния изпълнител 
на основание чл. 431, ал. 6 от ГПК и представляващо обезпечителна мярка в 
изпълнителното производство, ръководителят на службата за пътен контрол е длъжен 
да го изпълни чрез осъществяване на фактическите действия по чл. 40 от Наредба № 
I-45/2000 г., за да може по този начин вещта , върху която е насочено принудителното 
изпълнение да бъде стационирана по местонахождение, което да даде възможност да 
бъде описана и впоследствие обявена за публична продан за удовлетворяване 
вземането на взискателите. По така изложените доводи отказът на начлника на отдел 
Пътна полиция – СДВР се оспорва като незаконосъобразен. Изразява се искане този 
отказ да бъде отменен и административният орган да бъде задължен да извърши 
преписаните от закона действия. 

В съдебно заседание жалбоподатлят се предсставлява от юрк. Т., който 
поддържа жалбата на изложените в нея основания, както и направените искания. 
Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. 

Ответникът – началник на отдел Пътна полиция – СДВР, се представлява от юрк. 
П., която оспорва жалбата . Поддържа аргумента, че не е регламентиран ред, по който 



МПС да бъдат спрени, в случаите на образувано изпълнително производство и 
направено искане от ЧСИ . 

Админстративен съд С. град, след като обсъди доводите на страните и прецени 
събраните и приети по делото писмени доказателства, приема за установена следната 
фактическа обстановка: 

Б. П . Б . АД е взискател по изпълнително дело № 20157900400443 по описа на 
ЧСИ Р. М. с per. № 790 на КЧСИ . С молба от взискателя с вх. № 27024 от 09.12.2016г. 
е поискано от съдебния изпълнител за удовлетворяване на вземанията на взискателя 
да пристъпи към принудително изпълнение като насрочи опис, оценка и публична 
продан на всички моторни превозни средства, собственост на длъжниците по делото. 

С призовка за принудително изпълнение с изх. № 35872/13.12.2016 г. до М. Л. 
АД - длъжник по изпълнително дело № 20157900400443, последният е уведомен за 
пристъпване към принудително изпълнение чрез извършване на опис и оценка на 
посочените МПС . С Постановление на съдебния изпълнител за спиране на МПС от 
движение на основание чл. 431, ал. 6 от ГПК - Протокол № 267/14.02.2017г. на Р. М. В. 
- в качеството й на частен съдебен изпълнител с per. № 790 КЧСИ и район на действие 
СГС е констатирана невъзможността МПС да бъдат стационирани по местоположение, 
което да даде възможност да бъдат описани и в последствие обявени на публична 
продан за удовлетворяване на вземането на взискателя , с оглед на което и на 
основание чл. 431, ал. 6 от ГПК съдебният изпълнител Постановява спиране от 
движение за срок от 3 /три/ месеца на посочените в постановлението 75 (седемдесет и 
пет) броя МПС, собственост на длъжника М. Л. АД с ЕИК[ ЕИК]. В постановлението на 
ЧСИ Р. М. се посочва, че следва да се уведоми началника на СДП на МВР - [населено 
място], отдел Пътна полиция , че следва да предприеме необходимите действия, за 
които да уведоми писмено съдебния изпълнител. С искане за спиране на МПС от 
движение с изх. № 4952/14.02.2017 г. на ЧСИ Р. М., получено при СДВР - отдел Пътна 
полиция под вх. № 10260/17.02.2017 г., постановлението на съдебния изпълнител за 
спиране на МПС от движение на основание чл. 431, ал. 6 от ГПК - протокол № 
267/14.02.2017 г. е връчено за сведение и изпълнение. Поискано е спиране на 
посочените в него 75 ( седемдесет и пет) броя МПС. В писмо от 27.02.2017 г. от 
началника на ОПП при СДВР, получено при ЧСИ Р. М. с вх. № 9650/21.04.2017бг., се 
съдържа отказ да извършат фактически действия по временно спиране от движение на 
описаните 75 (седемдесет и пет) броя МПС, който отказ е мотивиран с празнота в 
закона, изразяваща се в липса на основание за временно спиране от движение на МПС 
по искане на съдебен изпълнител в нормативните актове, които уреждат дейността и 
правомощията на МВР. 

По делото не са налице данни, установяващи датата, на която жалбоподателят 
Б. П . Б. АД е уведомен за постановеният отказ от началника на отдел Пътна полиция – 
СДВР. Този отказ е оспорен с жалба , подадена на 17.05.2017 г., чрез пощенска пратка, 
за което е приложен пощенски плик. 

При така установеното от фактическа страна, настоящият състав направи 
следните правни изводи. 

Така предявеното от жалбоподателя искане попада в кръга на процесуалната 
регламентация на глава петнадесета от АПК, а именно защита на засегнати субекти 
срещу неоснователни бездействия на администрацията, която защита се осъществява 
по реда на чл. 256 и чл. 257 от АПК . Разликата в двете хипотези е, че в първата 
административния орган следва да бъде сезиран с искане да извърши фактически 
действия, които е задължен да извърши по силата на закона, но в продължение на 14 
дни бездейства, докато при втората хипотеза органът не изпълнява свое задължение, 
произтичащо пряко от нормативен акт, като бездействието му може да се оспори 



безсрочно, при прилагане разпоредбите за оспорване на индивидуални 
административни актове. И в двете хипотези е необходимо да е налице правен интерес 
по смисъла на чл. 147, ал. 1 от АПК. За да е налице хипотезата на чл. 256 от АПК 
искането следва да е подадено от заинтересуваните лица до органа, а в случая 
искането за спиране на МПС от движение е направено от частния съдебен изпълнител, 
поради което настоящото оспорване съдът го приема за такова по реда на чл. 257 от 
АПК , тъй като в случая се касае и за неизпълнение на задължения, произтичащи пряко 
от нормативен акт. 

Предявеното от настоящия жалбоподател искане обосновава наличие на правен 
интерес от обжалването, тъй като се иска съдът да задължи административния орган - 
началник на отдел Пътна полиция – СДВР да извърши определени фактически 
действия, за които е задължен по силата на разпоредба на нормативен акт и които 
следва да се извършат за да се удовлетвори взискателя по изпълнителното 
производство. Тези изводи правят отправената жалба допустима за разглеждане от 
съда. 

Между страните не се спори по фактите. Спори се относно това - съществува ли 
законов регламент, по силата на който органите на МВР, в частност началник на отдел 
Пътна полиция - СДВР, да изпълни отправено до него искане от страна на съдебен 
изпълнител за временно спиране от движение на МПС и на какво основание би било 
извършването на исканото действие, както и дали същото следва да се обективира в 
административен акт или това е задължение за извършване на фактически действия от 
страна на административния орган. 

Временното спиране от движение на МПС по реда на чл. 172, т. 2 от Закона за 
движението по пътищата е принудителна административна мярка (ПАМ), приложима с 
цел осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на 
административните нарушения . Тази мярка се прилага с мотивирана заповед на 
ръководителите на службите за контрол на МВР, съобразно компетентността им. Освен 
като принудителна административна мярка временното спиране от движение на МПС е 
уредено и в Наредба №1-45/24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в 
движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, 
теглени от тях (Наредба №1-45/24.03.2000 г.), като в чл. 40 е посочено, че превозните 
средства се спират от движение освен при условията на чл. 172, т. 2 от ЗДвП и по 
искане на собственика, като тук вече законът не предполага издаване на нарочна 
заповед, а само са регламентирани фактическите действия, които административният 
орган следва да извърши при временно спиране от движение на МПС, а именно: 
изземване и съхранение на част втора на свидетелството за регистрация на МПС в 
структурните звена по регистрация на МПС , поставяне на знак „спрян от движение”, а 
съгласно чл. 42 от Наредбата в А. на КАТ се въвеждат причините и датата на 
спирането от движение МПС. 

Освен горепосочените текстове чл. 45 от Наредба № 1-45/24.03.2000 г. визира 
спрени от движение МПС , но от органите на съдебната власт или данъчната 
администрация. 

Тази разпоредба, във връзка с чл. 36 на Наредба №1-45/24.03.2000г. води на 
извод, че спирането от движение на МПС по искане на орган на съдебната власт или 
данъчната администрация е ограничение по отношение на превозно средство, с което 
органите на МВР следва да се съобразят по силата на разпоредбата на нормативен акт. 

Следователно спиране от движение на МПС може да е както ПАМ, така и 
задължение за действие от страна на органите на МВР при искане на собственика на 
МПС , но и задължение за действие на органите на МВР по силата на акт на орган на 
съдебната власт или данъчната администрация. В последните два случая органите на 



ОПП имат само задължението да изпълнят искането по отношение извършване на 
фактическите действия по временно спиране от движение на МПС. В процесния случай 
следва да извършат действия за въвеждане на информацията от постановлението на 
ЧСИ по отчета на превозното средство за причините и датата на спирането от 
движение в А. за КАТ (чл. 36 от Наредбата), като изземат и съхранят в структурното 
звено по регистрация на МПС част втора на свидетелството за регистрация (чл. 40 от 
Наредбата) и да поставят знак „спрян от движение” (чл. 40 от Наредбата). 

В настоящия случай до административния орган е отправено искане за 
съдействие относно наложена обезпечителна мярка по ГПК. Частният съдебен 
изпълнител, на основание образувано изпълнително дело и издадено постановление за 
налагане на запор на основание чл. 450, ал. 2 от ГПК е поискал и спиране от движение 
на МПС на основание 431, ал. 6 от ГПК . На началника на отдел Пътна полиция - СДВР 
е изпратено запорното съобщение с цел извършване на фактическите действия по 
временно спиране от движение на процесното МПС. Следователно, в случая се каса за 
искане за извършване на фактическо действие, което административния орган е 
длъжен да извърши и по силата на задължение произтичащо пряко от нормативен акт-
чл. 431, ал. 2, предл. 2 от ГПК „При поискване полицейските органи са длъжни да 
окажат съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване на изпълнението на 
неговите функции.” Фактът, че в настоящия случай обжалването е от страна на 
взискателя, не променя извода за допустимост на обжалването, тъй като правен 
интерес да оспорва на основание чл. 257 от АПК има и взискателя , чиито права и 
законни интереси са пряко засегнати, както от възпрепятстване действията на ЧСИ, 
така и от неизпълнение на задължението за съдействие от страна на полицейските 
органи на ЧСИ, при наличие на предпоставки за това. 

Законосъобразността на издаденото от ЧСИ постановление за спиране от 
движение на МПС на основание чл. 431, ал. 6 от ГПК не е предмет на настоящия спор. 
То е предпоставка за извършване на действия произтичащи пряко от нормативния акт. 

Касае се за действия, следващи се от искането на съдебния изпълнител за 
временно спиране от движение на процесното МПС и тези действия са дължими да 
бъдат извършени по разпоредбата на закона. 

В горния смисъл началникът на ОПП - СДВР няма задължение да издава какъвто 
и да било нарочен акт относно временното спиране от движение на МПС (такъв ще 
издаде само при налагане на ПАМ по чл. 172, т. 2 от ЗДвП, какъвто настоящият случай 
не е). 

При наличие на искане от страна на съдебния изпълнител, обективирано в 
издадено постановление на основание чл. 431, ал. 6 от ГПК , представляващо 
обезпечителна мярка в изпълнителния процес, административният орган е длъжен да 
изпълни фактическите действия по спиране от движение на МПС, както е длъжен да 
стори това и при наличие на искане от страна на собственика на МПС. И в двата случая 
обща, необходима и главна предпоставка, задължаваща органа да извърши 
фактическите действия по временно спиране от движение на МПС е искане отправено 
до началника на отдел Пътна полиция, каквото е налице. 

На следващо място следва да се отбележи, че тъй като запорът е обезпечителна 
мярка, а не принудителна административна такава, спирането на МПС от движение е 
част от фактическия състав от действията по налагане запора . Задължението 
произтича пряко от разпоредбата на нормативен акт. Затова и задължението за 
действия, произтичащи от искането на съдебния изпълнител за спиране от движение 
на МПС в рамките на изпълнителния граждански процес е с цел да е възможно по този 
начин вещта върху която принудителното изпълнение е насочено да бъде установена 



на едно място, така че да е възможно да бъде описана по всяко време и обявена за 
публична продан с цел удовлетворяване искането на взискателя . 

Предвид горното ответникът не е имал задължение да издава нарочен 
индивидуален административен акт за временно спиране от движение на МПС на 
длъжника, тъй като има правомощие да разпорежда такава мярка единствено в 
хипотезата на чл. 172, т. 2 от ЗДвП. При наличие на издадено постановление на 
основание чл. 431, ал. 6 от ГПК, съдържащо искане за временно спиране от движение 
на МПС , отправено до началника на на ОПП - СДВР и неоспорено от него, последният 
е длъжен единствено да го изпълни чрез извършване на фактическите действия по 
спирането от движение, които са изцяло в кръга на неговите правомощия. В тази 
връзка е и решение постановено по АД № 3240/2011г. по описа на Върховния 
административен съд. 

При този изход на спора, ответникът по жалбата следва да заплати направените 
от жалбоподателя деловодни разноски, които са в размер на 50.00 лева - държавна 
такса за образуване на производството и юрисконсултско възнаграждение в размер на 
100 лева, на основание чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, 
вр.чл.78, ал.8 от ГПК. 

По изложените съображения и на основание чл. 257, ал. 2 от АПК, 
Административен съд София град, III отделение, 16 състав  

Р Е Ш И: 

ОСЪЖДА началника на отдел Пътна полиция при Столична дирекция на 
вътрешните работи, в 14-дневен срок от съобщаване на настоящия съдебен акт да 
извърши фактическите действия по временно спиране от движение за срок от 3 (три) 
месеца, произтичащи от чл. 40, ал. 2, ал. 3 и чл. 42 от Наредба № 1-45/24.03.2000 г. за 
регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните 
превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях във връзка с чл. 431, ал. 6 от 
Гражданския процесуален кодекс във вр. с чл. 45 от Наредба №1-45/24.03.2000г. на 75 
броя моторни превозни средства, описани подробно в постановление за спиране на 
МПС от движение на основание чл. 431, ал.6 от ГПК по изпълнително дело № 
20157900400443, протокол № 267/14.02.2017 г. на частен съдебен изълнител Р. М., № 
790 по опоса на К . на частните съдебни изпълнители . 

ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи да заплати на Б. П. Б. АД, 
ЕИК[ЕИК ] сума в рзмер на 150,00 / сто и петдесет/ лева, предствляваща направените 
съдебни разноски по производството. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на 
Република Б. в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. 

Съдия: 


