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 Решение № 60460

Номер 60460 Година 27.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 26.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

Административно наказателно дело

номер 20205440200101 по описа за 2020 година

Настоящото  производство  се  развива  по  реда  на  чл.  59  и следващи  от  ЗАНН.
Образувано  е по  жалба  на П. ЕООД –Г.С. срещу  наказателно  постановление номер  

*/24.01.2020г, издадено от Н. П. М. - г.и. в О.- Г.С., с което е наложена имуществена санкция в размер  
на  200,00 лева  на  основание чл. 105 ал.1 от  Закона  за  автомобилните  превози .

В  жалбата  е посочено , че постановлението  е незаконосъобразно и   се иска  отмяната  му.
В  съдебно  заседание жалбоподателят  и  наказващият  орган  не  изпращат  представители.
След  като  се  запозна  с  прибощените  доказателства , съдът  намира  за  установено  

от  фактическа  страна  следното:
На  14.01.2020г  свидетелите  Д.  и И./с.  на  И. А./ извършили  компрлексна  проверка  на  

превозвача П.  ЕООД –Г.С. като  установили , че  на  10.12.2019г   е  издаден  пътен  лист  с  номер *, 
в  който   не били попълнени   реквизитите -  вид  обществен  превоз, документи  за  превоза , 
време  за  излизане   и прибиране от  гаража, приел  и проверил  пътен  лист .

На 14.01.2020г   е съставен  АУАН  срещу  дружеството-жалбоподател , като  е предявено  
административно  нарушение по  чл.  64  т.4 от  Н-ба   № 33/03.11.1999г на  МТИТС.

Като  описание на нарушение  е посочено, че превозвачът  не  е организирал правилното 
попълване на  посочения  пътен  лист и  са  посочени   липсващите  реквизити. АУАН  е подписан  
без  възражения.

Въз  основа на съставения  АУАН е издадено  обжалваното  наказателно  постановление , 
като  на  основание чл.  105  ал.1 от  ЗАП  е наложена  имуществена  санкция в  размер  на  200 лева.

По  делото  не е спорно, че  в посочения   пътен  лист  не  се  попълнени задължителните  
реквизити,  регламентирани  в  приложение  11 към Н-ба   № 33/03.11.1999г. на  МТ.

Правни  изводи:
Жалбата е процесуално  допустима, като  разгледана  по  същество  е неоснователна,  

предвид  на  следното:
Разпоредбата  на  чл.  64  т.4  от Наредба  № 33/1999 г на  МТ   предвижда  задължение на 

лицето ,което  извършва  обществен  превоз  на  пътници, да  организира правилното и точно 
попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица.Посочената  норма  въвежда   
задължение за превозвача да създаде организация за правилното и точно попълване на реквизитите 
на пътния лист.
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По  делото се  установи, че  превозвачът П.  ЕООД не  е  създал  организация  за правилно  и  
точно  попълване  на  пътен  лист с  номер */10.12.2019г, като   същият  е с няколко непопълнени  
съществени реквизита .

По  този  начин  дружеството - жалбоподател  е  осъществило  състав  на вмененото 
административно  нарушение по  чл.  64  т.4  от   Наредба  № 33/1999 г   на  МТ, като  
законосъобразно му   е наложена  предвидената  имуществена  санкция от  200 лева по  чл.  105ал.1  
от  Закона  за  автомобилните  превози.

Поради изложеното следва да се потвърди издаденото наказателно  постановление като  
съдът

РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление номер  */24.01.2020г, издадено  от  Н. П. М. -г.

и.  в  О.-Г.С. с която на  "П." ЕООД-Г.С. ЕИК * е наложена   имуществена  санкциая   в  размер  на  
200,00 лева  на  основание чл. 105 ал.1 от  Закона  за  автомобилните  превози .

Да се съобщи решението на  страните, като същото подлежи  на  касационно  обжалване  
пред  АС-С.  в  14-дневен  срок ,считано от  връчването  му.

СЪДИЯ...........


