
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

N 46 

гр.Перник, 05.03.2012 г. 

 

Административен  съд Перник, в закрито заседание, на пети 

март 2012г., в състав: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Станчев 

            ЧЛЕНОВЕ:  Емилия Иванова 

                                        Слава Георгиева 

 

като разгледа докладваното от съдия Георгиева КНАХ дело № 111 

по описа за 2012, за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Постъпила е жалба от Г.А.А. ***, срещу наказателно 

постановление № 4359/26.08.2011 г. на Началник група при 

сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Перник. Жалбата е 

постъпила директно  в Административен съд Перник, а не по 

правилата на раздел V от ЗАНН.  

Съгласно чл.59 от ЗАНН, наказателните постановления 

подлежат на обжалване пред районния съд в района, на който е 

извършено или довършено нарушението в 7-дневен срок от 

получаване на наказателното постановление. Съгласно чл. 60 от 

ЗАНН жалбата, срещу наказателното постановление се подава, 

чрез наказващия орган, който е издал наказателното 

постановление, който пък има задължение в 7-дневен срок от 

получаване на жалбата да изпрати цялата преписка в едно с 

обжалваното наказателно постановление на компетентния районен 

съд. Едва след произнасянето на районния съд в случай, че не е 

съгласен с постановеното решение жалбоподателят може да подаде 

касационна жалба пред Административния съд. 

Тъй, като настоящата жалба не е подадена по описаните по-

горе правила делото следва да бъде прекратено, а жалбата да се 

изпрати на Началник група при сектор “Пътна полиция” ОД на МВР 

Перник за изпълнение задълженията по чл.60, ал.2 от ЗАНН. 

Водим от изложеното съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Прекратява производството по дело № 111/2012г. по описа на 

Административен съд Перник. 

Изпраща жалбата на Г.А.А. *** срещу наказателно 

постановление № 4359/26.08.2011 г. на Началник група при 

сектор “Пътна полиция” ОД на МВР Перник за изпълнение 

задълженията по чл.60, ал.2 от ЗАНН и изпращането й на  

съответния районен съд.   

Определението не подлежи на обжалване.      

                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/          

    ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/   2./п/       

 



 


