
                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември - 4 октомври 2017 г.  4                                                                     ОБЩЕСТВО                             16 - 22 януари 2020 г.          4

“В сравнение с другите балкански страни – Гърция, 
Северна Македония, Черна гора, Хърватия и Босна 
и Херцеговина, където санкциите скочиха през ля-
тото на 2019 година, страната ни малко позакъсня”, 
коментираха регулацията на глобите от Вътрешното 
министерство.
Ето и пълният списък с променените цени на санкци-
ите, които КАТ ще налага през 2020 година:
За превишение на скоростта:
• В населени места за превишаване с:
o 10 км/ч – глоба 20 лв.
o от 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.
o от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв и отнемане на 
2 контролни точки
o от 31 до 40 км/ч – глоба 400 лв и 6 точки
o над 40 км/ч – глоба 600 лв и 12 точки
o над 50 км/ч – глоба 700 лв, за всеки следва-
щи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увели-
чава с 50 лв и три месеца без книжка и 16 точки
• Извън населено място за превишаване с:
o 10 км/ч – глоба 20 лв.
o от 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.
o от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв, и отнемане 
на 2 контролни точки
o от 31 до 40 км/ч – глоба 300 лв и 6 точки
o от 41 до 50 км/ч – глоба 400 лв и 12 точки
o над 50 км/ч – глоба 600 лв, за всеки следва-
щи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увели-
чава с 50 лв и 16 точки
Паркиране
• Паркиране на място за инвалиди, без вода-
чът да има това право – глоба 200 лв.
• Паркиране в паркове, градини, детски пло-
щадки, площи, предназначени само за пешеходци, и 
на тротоари – глоба от 50 до 200 лв.
• Паркиране в зоната на пешеходна пътека – 
глоба 50 лева и 3 контролни точки
• Престоява или паркира като втори ред в ак-
тивна лента за движение – глоба 50 лева и 4 точки
• Паркиране на спирка – глоба от 20 до 150 
лева и 3 контролни точки
• Неправилно паркиране – 20 лева

Превозно средство без винетка:
• Лек автомобил – 300 лева
• Превозно средство за превоз на пътници с 8 
места, без мястото на водача – 600 лв.
• Превозно средство, предназначено за превоз 
на пътници с повече от 8 места за сядане, камиони 
с допустима максимална маса 12 или повече тона – 
1500 лв.
Камион с две и повече оси с технически допустима 
максимална маса 12 или повече тона – 3000 лв.
Маневри и разположение на пътното платно
• Неправилно престояване – глоба 20 лева
• Нарушение на правилата за разположение 
на превозно средство върху платното за движение – 
глоба 20 лева
• Нарушава правилата за движение назад – 
глоба 20 лева

След обявеното от МВР, намерение за увеличение размера на санкциите за 
недобросъвестните шофьори, от КАТ предоставиха информация какви

 ще се новите глоби за нарушителите на пътя 
Промените влизат в сила от 21 януари 2020 година

• Неправилно престояване – глоба 50 лева
• Движение в BUS лента – глоба 50 лева
• Каране по релси и нарушаване на правилата за преминаване през желе-
зопътен прелез – глоба от 20 до 150 лв и 4 контролни точки
• Необозначено спряло на платното превозно средство – глоба 150 лв и 6 
точки
• Неосигуряване на преминаване на превозно средство със специален ре-
жим на движение – глоба 150 лева и 6 контролни точки
• Каране в насрещното по автомагистрала и скоростен път – без книжка за 
срок от три месеца и глоба 1000 лв. При повторно нарушение половин години без 
книжка и глоба 4000 лв.
Неспазване на указателни табели/знаци:
• Не спира на знак STOP – глоба 20 лева и глоба 7 точки
• Неправилно включване в движението, неправилно престрояване, непра-
вилно изпреварване, не спазване на предимството – глоба 20 лева
• Навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превоз-
но средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път – глоба 30 
лева
• Неправилно изпреварване без опасност за движението – глоба 30 лева и 
4 точки
• Не спазване светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на 
регулировчика – глоба 50 лева и 4 точки
• Неспазване на пътни знаци, пътната маркировка и другите средства за 
сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за 
заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението – 
глоба 150 лева и 6 контролни точки
• Преминаване на червен сигнал на светофара – 100 лева и 10 контролни 
точки. При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима за месец
• Не осигурява предимство, когато преминава през пешеходна пътека – 
глоба 100 лева. При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима 
за месец
Катастрофа / ПТП:
• Катастрофа заради движение с несъобразена скорост и неспазване на 
дистанция – глоба до 200 лв и 3 точки
Гуми неотговарящи на изискванията:
• Глоба 50 лева се налага за управление на моторно превозно средство с 
износени или разкъсани гуми и 6 контролни точки.В периода от 15 ноември до 
1 март колите трябва да са с предназначени за зимни условия гуми, или с гуми с 
дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.
Документи и проверка
• Не носи свидетелство за управление, контролен талон и талон на превоз-
ното средство – глоба 10 лева
• Не носи документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска 
отговорност” – глоба 10 лева
• При отказ да се предадат документите за проверка – отнемане на книж-
ката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
• Управление на моторно превозно средство при отнета книжка – глоба от 
100 до 300 лв.
• Управление на моторно превозно средство без книжка – глоба от 100 до 
300 лева
• Осуетяване на извършването на проверка от органите за контрол – отне-
мане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
• Отказ да се изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на 
движението – отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 
лв.
Управление по въздействие на алкохол/наркотици:
• При концентрация над 0.5 до 0.8 промила включително – 6 месеца без 
книжка и глоба 500 лв, отнемат се и 10 контролни точки
• При концентрация над 0.8 до 1.2 промила включително – година без 
книжка и глоба 1000 лв.

• При повторно нарушение книжката се отне-
ма за една до три години и се налага глоба от 1000 до 
2000 лв.
• При отказ за проверка за алкохол и/или нар-
котици – отнемане на книжката за до две години, гло-
ба 2000 лв и отнемане на 12 точки
• Предоставяне на моторно превозно средство 
на лице, което не притежава съответното свидетел-
ство за управление, употребило е алкохол и/или нар-
котични вещества или техни аналози – глоба от 100 до 
300 лева
Участие в гонки
• Водач, който организира или участва в не-
регламентирани състезания по пътищата, отворени 
за обществено ползване, или ги ползва за други цели, 
освен в съответствие с тяхното предназначение се на-
казва с лишаване от право да управлява моторно пре-
возно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв.
• За повторно нарушение санкцията е без 
книжка за срок от три години и глоба 5000 лв.
Друг вид санкции:
• Неправилно използване на звуков сигнал в 
населено място – глоба 10 лева
• Изхвърля от превозно средство предмети 
или вещества, които замърсяват пътя – глоба 30 лева и 
5 контролни точки
• Закъснение за технически преглед – глоба до 
50 лв.
• Управление на моторно превозно средство с 
емисии на вредни вещества над нормите или с неиз-
правно шумозаглушително устройство – глоба до 50 
лева
• Използване на антирадар – глоба до 50 лева
• Поставен на неправилно място номер – от-
немане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба 
от 50 до 200 лв.
• Управление на превозно средство, което не 
е регистрирано по надлежния ред или е без номера – 
без книжка от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 
лв.
• Използване на сигнали, предвидени за авто-
мобил със специален режим на движение – отнемане 
на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 
200 лв.
• Използване на мобилен телефон по време на 
управление на превозно средство – глоба 50 лева и 6 
контролни точки
• Непоставен предпазен колан – глоба 50 лева 
и 10 контролни точки
• Превоз на деца в нарушение на изисквания-
та – глоба 50 лева
• Управление на превозно средство с нечетлив 
или закрит регистрационен номер – глоба 50 лева
Глоби за велосипедисти, пешеходци и пътници
• Управление на велосипед без светлоотрази-
телна жилетка – глоба 10 лева
• Преминаване от пешеходец през ограждени-
ята от парапети или вериги – глоба 50 лева. Всички 
други нарушения на пешеходците се санкционират с 
глоба от 20 лева

Осъдиха на първа инстанция мъж, обвинен за убийство, извършено в 
състояние на силно раздразнение

Наказание лишаване 
от свобода за срок от 7 
години получи на пър-
ва инстанция 66-годи-
шен мъж, обвинен за 
убийство, извършено 
в състояние на силно 
раздразнение, и неза-
конно притежание на 
огнестрелно оръжие. 
Състав на Окръжния 
съд в Добрич призна 
подсъдимия за виновен 
в това, че на 13 ноем-
ври 2017г., в добри-
чкото село Смолница, 
умишлено е умъртвил 
72-годишен мъж, като 
убийството е извърше-
но в състояние на сил-
но раздразнение, което 
е предизвикано от по-

страдалия с тежка оби-
да и с насилие. Според 
обвинителния акт прес-
тъплението било извър-
шено в частен дом след 
употреба на алкохол и 
възникнал спор между 
подсъдимия и постра-
далия. Съдебният със-
тав прие за установе-
но, че подсъдимият е 
осъществил деянието с 
незаконно притежавана 
въздушна пушка, пре-
работена в еднозарядно 
неавтоматично оръжие 
за стрелба с бойни па-
трони.
 С постановената присъ-
да мъжът бе осъден и да 
заплати по 100 000 лева 
обезщетение за причи-

нени в резултат на дея-
нието неимуществени 
вреди на двама наслед-
ници на пострадалия, 
които бяха конститу-
ирани като частни об-
винители и граждански 
ищци в процеса. 
 На заключителното за-
седание по делото ад-
вокатът - повереник на 
частните обвинители 
поиска отвод на наблю-
даващия прокурор, след 
като разбра, че той не 
намира основания за 
изменение на повдигна-
тото срещу подсъдимия 
обвинение. Искането му 
бе отхвърлено от съда с 
аргумента, че правомо-
щието за изменение на 

обвинението е изцяло 
от компетентността на 
прокурора и от упра-
жняването му или не 
в хода на съдебното 
следствие не може да 
се изведе извод за пре-
дубеденост или заинте-
ресованост на предста-
вителя на държавното 
обвинение.
 Основният спор меж-
ду страните по делото 
беше свързан с прав-
ната квалификация на 
повдигнатото обвине-
ние. Страните бяха на 
различни мнения по въ-
проса дали подсъдими-
ят е извършил деянието 
в състояние на силно 
раздразнение или тряб-

ва да носи отговорност 
по основния състав на 
престъплението „убий-
ство“. Първата теза бе 
подкрепена от прокуро-
ра и защитника на под-
съдимия, а адвокатът на 
частните обвинители 
бе на мнение, че подсъ-
димият е отговорен за 
по-тежко наказуемото 
деяние. Страните ос-
танаха на противопо-
ложни мнения и след 
приетите от съда две 
назначени по делото съ-
дебно психолого-пси-
хиатрични експертизи, 
според които по време 
на деянието подсъди-
мият не е бил в състоя-
ние на физиологичен 

афект. Представителят 
на държавното обви-
нение и защитникът на 
подсъдимия настояха, 
че това не е основание 
за промяна на обвине-
нието, като изразиха 
становище, че няма 
знак за равенство меж-
ду физиологичен афект 
и състояние на силно 
раздразнение. 
 Престъплението, за 
което мъжът бе обви-
нен, се наказва с ли-
шаване от свобода за 
срок от 1 до 8 години. В 
хода на съдебните пре-
ния представителят на 
държавното обвинение 
поиска той да бъде осъ-
ден на 6 години. Защит-

никът на подсъдимия 
пледира за наказание 
около средния размер, 
а адвокатът на частните 
обвинители настоя за 
наказание към макси-
малния размер. Съдът 
прецени, че справедли-
вото наказание в случая 
е 7 години лишаване от 
свобода, което да бъде 
търпяно при първо-
начален строг режим. 
Мотивите към поста-
новения съдебен акт ще 
бъдат изготвени в зако-
ноустановения срок.
 Постановената при-
съдата подлежи на об-
жалване и протест пред 
Апелативен съд - Ва-
рна. 


