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С И Г Н А Л

Уважаеми дами и господа, 

Обръщаме се към Вас във връзка с нещо, което не можем да наречем по 
друг начин, освен като пълно погазване на закона и правата на гражданите,  в 
случая – водачите на МПС.

Ние  сме  Сдружение  с  нестопанска  цел  в  обществена  полза  “Български 
Автомобилен Съюз” и работим от месец януари 2009 година.
Основната ни цел е защита правата и интересите на шофьорите и собствениците 
на  МПС.  За  малкото  време  на  нашето  съществуване,  всекидневно  доказваме 
нуждата  от  оказваната  помощ  по  проблеми,  свързани  с  актове  и  наказателни 
постановления по Закона за движение по пътищата.

Разясняваме  проблемите  с  наказанията,  налагани  по  ЗДвП,  и  оказваме 
директна помощ при оформяне на молби, възражения и жалби към КАТ, както и 
към съответните районни и административни съдилища в София и страната.
Към  днешна  дата  водим  дела  по  проблеми  на  наши  членове  в  25  града  на 
България.  Имаме  на  наша  страна  квалифицирани  адвокати-консултанти,  чрез 
които осигуряваме всички правни нужди на Сдружението. Развиваме се бавно, но 
сигурно.

В случая искаме да дадем гласност пред обществеността и да достигнем до 
всичките  Ви симпатизанти, за да разберат как органите на Пътна Полиция – КАТ 
в  цяла  България,  вече  2  /две/  години  налага  наказания,  установени  с 
видеоконтрол и издава актове и наказателни постановления, отнема контролни 
точки  и  свитеделства  за  правоуправление,  в  противоречие  със  Закона  за 
Движение по Пътищата.

В случая говорим за погазване на правата на 4 000 000 / четири милиона / 
български граждани, водачи на МПС. Това е реалната цифра!

Българския автомобилен съюз започва кампания за защита на правата на 
българските водачи на МПС и обещетяване на пострадалите със следните цели : 
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1. Възстановяване на неправомерно отнети контролни точки със наказателни 
постановления, установени чрез видеоконтрол;

2. Възстановяване на правоспособност за водачите на МПС на които са отнети 
свидетелствата  за  управление  на  МПС  поради  отнети  точки  и  чрез 
Наказателни постановления установени с видеоконтрол;

3. Премахване от личните досиета на водачите на МПС на всички неправилно 
издадени  Наказателни  постановления,  както  и  на  затрудненията  на 
водачите предизвикани от тяхната статистика; 

4. Обезщетения за нематериални щети за водачите на МПС;
5. Обезщетения за материални щети за водачи на МПС за които е професия 

управлението на МПС.

Законът за движение по пътищата е достатъчно ясен когато става въпрос за 
наказания  за  които  са  свидетелствата  на  записващи  устройства,  камери  за 
видеонаблюдение, радари снабдени с камери, и други технически средства. Тези 
нарушения  се  наказват  единствено  с  фиш,  и  по  никакъв  друг  начин,  ясно  е 
описано във становището на адвокат Николов.

Неясно по какви причини, органите на Пътна Полиция в продължение на 
две  години  са  налагали  и  продължават  да  налагат  наказания  за  нарушения, 
установени чрез т. нар.  видеоконтрол в размер до 50 лв, за които би следвало да е 
ясно, че не се допускат за обжалване в съда, и по този начин се възпрепятства 
възможността  за  съдебна  проверка  на  огромна  част  от  така  наложените 
наказания.

Пострадалите  от  това  по  наши  изчисления  са  повече  от  100  000  за 
последните  2  години,  откакто  видеоконтролът  стана  мода  и  бръкна  здраво  в 
джобовете на водачите на МПС.

Ние  знаем  че  не  веднъж сте  оказвали  помощ  и  сте  давали  гласност  на 
проблеми от изключителна важност за развитието на гражданското общество на 
България.

Затова се обръщаме към Вас, за да информирате гражданите за голямата 
измама  и  заблуждение,  в  което  е  въведен  половината  български  народ  и  да 
помогнете за прекратяване на това погазване на законите.

Изпращаме ви становище по темата от адвокат Н. Николов - САК

Предварително благодарим за помощта Ви.

25.05.2009
София                                                 С уважение : 

                                  Стефан Шишков
                                  Председател на УС   
                                                      


