
1

 Решение № 60494

Номер 60494 Година 13.08.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 14.07 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

Административно наказателно дело

номер 20205440200244 по описа за 2020 година

Настоящото  производство  се  развива  по  реда  на  чл.  59  и следващи  от  ЗАНН.
Образувано  е  по  жалба  на Н.  Д. срещу  електронен  фиш за  налагане  на  глоба   серия  Г  

№  *, с  който   е наложена  глоба  в  размер  на  250  лева  на  основание чл.  638  ал.4   от  КЗ.В  
жалбата  е посочено, че   жалбоподателят е  сключил  застраховка  ГО, като  това  е направено  
преди  да  бъде  регистриран  автомобила.

В  съдебно  заседание  жалбоподателят  се  явява  лично  и поддържа  жалбата.
Въззиваемият  не  изпраща  представител  в  съдебно  заседание.
След  като  се  запозна  с  приобщените  доказателства , съдът  намира  за  установено  от  

фактическа  страна  следното:
На  04.03.2020г  Д.  решил  да  регистрира   закупено  от  него  МПС * в  С.  П.-Г.С..
За  целта  Д.  сключил  застраховка  ГО  на  автомобилистите,  касаеща  МПС   * с  номер  на  

рама *. В  застрахователната  полица  е посочено  че застрахователното  покритие  важи, считано  от  
13,00ч  на  04.03.2020г.

Към  момента  на  сключване  на   застрахователния  договор  посоченото  МПС  нямало 
издадени  регистрационни  номера  и същите  не  били  вписани  в  застрахователната  полица.

На  04.03.2020г  Д.  успял  да  приключил  процедурата  по  регистрация на  МПС , като  това  
станало  в  15,18ч на  04.03.2020г/лист15  по  делото/.На  автомобила  бил  поставен  регистрационен  
номер *.

На  04.03.2020г  около  19,22ч   в  Г.С.  на  У.*  било  заснето  с  автоматизирано  техническо  
средство  движение на  лек  автомобил  с  рег  номер *.

Въз основа  на  изготвения  клип  е  издаден  обжалвания  електронен  фиш, като  издателят 
на  фиша  приел , че   от  Д. е  извършено  нарушение на  чл.  483ал.1   т.1  от  КЗ и на основание чл.
638ал.4 във  връзка  с  ал.1  т.1 от  КЗ  е наложена  глоба  в  размер  на  250,00 лева .

По  делото  не  е спорно, че  на  04.03.2020г  в  19,22ч  е  заснето управление  на  посоченото  
МПС * по  У.  *, като  това  остоятелство  не се  оспорва  от  жалбоподателя .В  тази  насока  е и  
приобщеното  веществено  доказателство-изготвен  кли.

Съдът  намира  за  установено , че  за  въпросния  автомобил  *  е  била  сключена   
застраховка  "ГО"  на автомобилистите , валидна   от  13,00ч  на  04.03.2020г.В  тази  насока  е 
представената  застрахователна  полица  и  приложената  извадка  от  ГФ на  лист 16  по  делото.В  
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застрахователната  полица  не  е посочен  регистрационния  номер  на  автомобила,  като 
сключването  на  застрахователния  договор  е  предхождало  регистрацията  на автомобила.

Правни  изводи:
Разпоредбата  на  чл.  483  ал.1  т.1  от  КЗ предвижда ,че  всяко  лице , което  притежава  

МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение , е  
длъжно  да  сключи договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите .

Разпоредбата   на  чл.  638  ал.4  от  КЗ  предвижда, че когато с АТСС е установено 
управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен 
договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, на собственика 
на моторното превозно средство се налага глоба от  250  лева, ако  автомобилът  е собственост  на  
физическо  лице.

По  делото  се установи, че  на  04.03.2020г   в  Г.С.  е  заснето управление на  МПС с   рег  
номер *, като  за  това  МПС  е имало  сключен  валиден  договор  за  застраховка  "ГО"  на  
автомобилистите.

При  издаването  на  фиша    не  е извършена надлежна  проверка / по  номер на  рама  на  
автомобила / за  наличието  на  сключен  договор  за  застраховка  ГО, като  това  е довело  до  
постановяването  на  един  незаконосъобразен  акт .

При  това  положение   Д.  не  е осъществил  съставомерно  деяние по  чл. 483  ал.1  т.1  
от  КЗ и следва  да  се  отмени  издадения  електронен  фиш.

Освен  изложеното  съдът  намира ,че  в  издадения  фиш  не  е описано  по  надлежен  
начин  извършеното  нарушение.Във  фиша  е посочено  че  на  посочено  време  и място е  
установено  нарушение по чл. 483  ал.1 т.1 КЗ, заснето  с  АТСС, като  това  описание  не  дава  
реална  представа  за извършеното   нарушение .Във  фиша  е следвало  да  се  посочи  , че  за  
въпросното  МПС  не  е имало  сключен валиден застрахователен договор за задължителна 
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите,  като  пропускът  е съществен  и  
опорочава  правото  на  нарушителя  да  разбере  какво  нарушение  е  извършил.

Поради  изложеното  следва  да  се  отмени  издадения  електронен  фиш  като  съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ електронен  фиш за  налагане  на  глоба   серия  Г №  * на  О.-С., с  който   на  Н.  

В.  Д.  ЕГН  * е наложена  глоба  в  размер  на  250,00  лева  на  основание чл.  638  ал.4    от  КЗ.
Да се  съобщи  решението  на  страните,  като  същото  подлежи  на  касационно  обжалване  

в  14-дневен  срок, считано от  връчването  му  пред  АС-С..

СЪДИЯ………..


