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 Решение № 60439

Номер 60439 Година 13.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 11.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

Административно наказателно дело

номер 20205440200102 по описа за 2020 година

Настоящото  производство  се  развива  по  реда  на  чл.  59  и следващи  от  ЗАНН.
Образувано  е по  жалба  на  П.  *  Е.-гр.С.  срещу  наказателно  постановление номер  
41-*/27.01.2020г, издадено  от  Д.  Х.  Д. –и.д Началник  *-гр.С. , с  което  е наложена  имуществена  
санкци я в  размер  на  5000 лева  на основание чл.  104 ал.7 пр.1  от  Закона  за  автомобилните  
превози.В  жалбата  е посочено , че  постановлението  е издадено  в  противоречие   с  материалния  
закон.
В  съдебно  заседание жалбоподателят  се  представлява  от  адв.Н. , като  същата  поддържа  
жалбата и пледира  разноски.Излага  доводи, че  дружеството    е вписано  в  Търговския регистър  на  
09.05.2019г и  на  13.05.2019г   е прехвърлено  търговското  предприятие на  ЕТ  , който   е заличен на  
19.12.2019г.Изложени  са  доводи  че  въпросните  тахографски  листове  са  съхранявани  от  ЕТ  и  
са  представени  при предходна  проверка .Твърди  се , че   липва  териториална   компетентност  от  
актосъставителя  да  съставя  АУАН.
Наказващият  орган  не  изпраща  представител  в  съдебно  заседание.
След  като  се  запозна  с  прибощените  доказателства , съдът  намира  за  установено  от  
фактическа  страна  следното:
П.  * Е. е вписано  в  ТР  на  08.05.2019г  като  на  17.05.2019г  е вписано   прехвърлянето  на  
търговското  предприятие  на   [фирма] по  реда  на  чл.  15  от  ТЗ.
По  отношение дружеството  жалбоподател  е издаден  международен  лиценз  за  превоз на  
пътници  с  номер  */31.12.2026г, като  на 07.01.2020г   е  възложено  извършване  на  проверка  на  
дейността  на  дружеството  от  свидетелите  Д.  и И.-служители  на  ОО  АА-гр.К../лист  17/
На  08.01.2020г  на  управителя  Ч. е връчено писмо  ,като  същият  е  уведомен, че  ще    бъде  
извършена   ежегодна проверка  на  дейността  на  дружеството.Изискани са     документи, 
включително  и тахографски  листове  от  аналоговите  тахографи.
На  13.01.2020г  управителят Ч.  се  явил  пред  контролните  органи  като  представил  част  от  
изисканите  му  документи.Ч. обяснил , че  не  съхранява   изисканите   тахографски  листове за  
периода  от  01.01.2019г  до  31.12.2019г.,  като   същите  са  представени  при  предходно  
извършената  проверка  през  месец  ноември  2019г.
На  превозвача е съставен  АУАН  и  е  предявено  административно  нарушение по  чл.  91в  т.1  от  
Закона  за  автомобилните  превози.Като  описание е  посочено , че    превозвачът  не  съхранява   
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най - малко една  година  тяхното   приключване  тахографските  лидстове от  аналоговите  
тахографи за    периода от  01.01.2019г  до  31.12.2019г.
Срещу  съставения  АУАН  не  е подадено  писмено  възражение.
Въз основа  на  съставения  АУАН  е  издадено  обжалваното  наказателно  постановление  като  
наказващият  орган  възприел  изложената  в  акта  фактическа  и правна  обстановка  и наложил  им.
санкция в  размер  на  5000 лева  на основание чл.104  ал.7  от  Закона  за  автомобилните  превози.
По  делото  не е спорно, че  первозвачът   не е изпълнил  задължението  си  да  съхранява към  
момента  на  извършената  проверка   тахографските  листове  от  аналоговите  тахографи най - 
малко  една  година  след  тяхното  приключване.Управителят не  посочил   основателна  причина за  
това  му  поведение .
От  това , че  същите  документи  са  представени  при  предходно  извършената  проверка  не  
следва, че   е  отпаднало  задължението  за    съхраняване на   сочените  тахографски  листове.Това  
задължение отпада след  изтичането  на  период  по - голям  от  една  година
Правни  изводи:
Жалбата  е процесуално  допустима , като  разгледана  по  същество    е  частично  основателна , 
предвид  на  следното:
Разпоредбата  на  чл.  91в  т.1  от  Закона  за  автомобилните  превози  вменява  задължение   пред 
превозвача да съхранява най-малко една година след тяхното приключване тахографските листове 
от аналоговите тахографи.
За  нарушаване  на  същата  разпоредба  нормата  на  чл.  104  ал.7 от  З. предвижда  налагане  на  
имуществена  санкци  в  размер  на 5000 лева.С измененията  в  ДВ бр. 60 от  2020г, в  сила  от 
07.07.2020г , размерът  на  посочената им.санкция е  намален   на  2000  лева.
По  делото  се  установи, че  дружеството - жалбоподател  притежава  качеството  на  превозвач,  
като  същият  не  е  съхранявал  към  момента  на  извършената    проверка  тахографските  листове  
на  аналоговите  тахографи   за  посочения    период  на  2019г. .
По  този  начин   [фирма]-гр.С. е осъществило  състав  на  административно  нарушение по  чл.  91в  
т.1  от  Закона  за  автомобилните  превози .
Съдът  не  споделя  тезата ,че  актосъставителят  не  притежава  материална  компентентност  да  
съставя  АУАН.Служителите  на  * имат  обща  компетентност  да  съставят  АУАН  по  силата  на  
разпоредбата  на  чл.  92  ал.1  от  З., като  тази  им  компетентност  не  е обвързана   с  работно   
място.
Съдът  не  споделя  тезата ,че  превозвачът  като правоприемник  на едноличен  търговец  няма  
задължения да  съхранява  въпросните  тах листове  преди  датата  на  прехвърлянето  на  
търговското  предприятие.Прехвърлянето  на  търговското  предприятие  включва прехвърляне на  
права  и задължения , като  правоприемникът  е  длъжен  да  съхранява  и  документите , касаещи  
дейността  на превозвача  [фирма] .
Отговорността  на  жалбоподателя   не  е обвързана  с  предходно  извършени  проверки.От  това  че   
през  месец  ноември  2019г е  извършена  сходна  проверка  от  други  административни  органи  не  
следва , че  е отпаднало  задължението  за  съхраняване  на  сочените  документи .
Съдът  намира, че  са налице   основания  за  изменение на  наказателното  постановление .Към  
настоящия  момент  е  приет по- благоприятен  закон, касащ размера  на  наложената  им. санкция.
Считано  от  07.07.2020г  е  намален  размера  на  предвидената  санкция   , регламентирана  в   чл.  
104  ал.7  от  З. .
Поради  изложеното  ще  следва  да  се  приложи  по-  благоприятния закон и  да  се  измени  
наказателното  постановление  , като  се   намали  размерът  на  наложената  санкция от  5000  лева  
на  2000  лева .
Воден  от изложеното  съдът
РЕШИ:
ИЗМЕНЯ  наказателно  постановление номер  41-*/27.01.2020г, издадено  от  Д.  Х.  Д. –и.д Началник  
*-гр.С. , с  което на   [фирма]-гр.С. , ЕИК[ЕИК]  е наложена  имуществена  санкция в  размер  на  5000 
лева  на основание чл.  104 ал.7 пр.1  от  Закона  за  автомобилните  превози, като  НАМАЛЯ  
размера  на  наложената  имуществена  санкция  от  5000,00 лева  на 2000,00 лева .

Препис от  решението  да  се  връчи  на  страните , като  същото  подлежи  на  касационно  
обжалване  пред  АС-Смолян  в  14-дневен  срок, считано  от  връчването  му  
СЪДИЯ………….


