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 Решение № 60493

Номер 60493 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 20205440200297 по описа за 2020 година

Настоящото  производство  се  развива  по  реда  на  чл.  59  и следващи  от  ЗАНН.
Образувано  е  по  жалба  на П. П. срещу  наказателно  постановление номер */26.03.2020г 

,издадено  от  К. И. М. - Н. С. О.-С. , с  което   е наложена  глоба  в  размер  на  50  лева  и  ЛПУМПС  
за  срок  от  1  месец  на  основание чл.  175  ал.1  т.1  от  ЗДвП.

В  жалбата  е посочено, че  на  03.03.2020г   регистрационният  номер  на  управлявания от  
П. автомобил  бил  изгубен  по  време  на  снеговалеж,като жалбоподателят имал  ангажимент  и  се  
наложило  да  пътува  следващия ден.Поради  това  е поискана  отмяната  на  постановлението.

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:
* в  Г.С.  на  У. *, като  с  автомобила  се  превозвали  пелети.
Посоченият  автомобил  бил  спрян  от  служители  на  Гранична  полиция,  тъй  като    бил  

без  преден  регистрационен  номер.
На  място  били  извикани  свидетелите  С.  и  Т. /с. на  П.-Г.С./, като   същите  установили  , 

че  спреният   автомобил  е без  предна  регистрационна  табела.П.  обяснил, че  регистрационната    
табела  била  изгубена предишния  ден  и е  подал  сигнал  на  тел  112.

На  П.  е съставен  АУАН  като  му  е предявено  адм.нарушение по чл. 140  ал.1  от  ЗДвП.
Като  описание на  нарушението  е посочено , че  П.  управлява  посочен  автомобил  по  път , 
отворен  за  обществено  ползване, без  предна  регистрационна  талела/загубена/.Срещу 
съставения АУАН  не е подадено  писмено  възражение.

Въз  основа  на  съставения  АУАН  е издадено  обжалваното  наказателно  постановление,  
като  наказващият  орган  възприел  изложената  в  АУАН  фактическа и  правна  обстановка и  
наложил   глоба  в  размер  на  50  лева  и  ЛПУМПС  за  срок  от  1  месец  на  основание чл.  175  
ал.1  т.1  от  ЗДвП.

По  делото  не е спорно ,че   на  посоченото  време  и място  в  АУАН  и  НП П.  е 
уаправлявал  автомобил  * без  предна  регистрационна  табела. В  тази  насока  са    показанията  на  
св.С.  и дадените  обяснения  от  жалбоподателя  П..

Съдът  кредитира  твърденията на П., че  въпросната предна табела  е изгубена   на  
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03.03.2020г   по  време  на лоши  пътни  условия  в  . П.. Това  е  съобщено  и   на  дошлите  на  
място  полицейски  служители, констатирали  извършеното  нарушение.

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

предвид  на  следното:
Съгласно  нормата  на чл.  140  ал.1  от  ЗДвП  по  пътищата , отварени за обществено 

ползване, се допускат само МПС, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, 
поставени на определените за това места.

Санкционната  норма  на  чл.  175  ал.1  от  ЗДвП предвижда налагане  на  наказания 
лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и глоба от 50 
до 200 лв.  на водач, който управлява МПС , на което табелите с регистрационния номер не са 
поставени на определените за това места.

По  делото  се  установи, че  на 04.03.2020г  П.П.  е  управлявал  регистрирано  МПС в  
населено  място, като  липсвала   поставена предна  регистрационна  табела на  автомобила  .

По  този  начин  П.  е осъществил  състав  на  административно  нарушение по  чл.  140  ал.1 
изр.1 пр.2  от  ЗДвП.

Законосъобразно  наказващият  орган  е наложил  минималното по  размер  административно 
наказание, предвидено  в   чл.  175  ал.1  т.1  от  ЗДвП.

Съдът  намира, че  извършеното  деяние  не  представлява  маловажен  случай  на  
административно  нарушение. П.  е  бил  наясно ,че управлява  автомобила  без  преден  
регистрационен  номер , като предприел  управление  на автомобила без  наличието  на    неотложна  
причина.С  въпросния  автомобил  били  превозвани  пелети, като   деянието  не е извършено  при 
условията  на  крайна  необходимост. П.  е могъл  да  ангажира  друг  автомобил,  с  който  да  
превози  въпросните  пелети.

При  това  положение следва  да  се  потвърди  издаденото  наказателно  постановление като  
съдът

РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно  постановление номер */26.03.2020г ,издадено  от  К. И. М. - Н. 

С. О.-С. , с  което  на  П.  С.  П. ЕГН  *  е наложена  глоба  в  размер  на  50,00  лева  и  лишаване  от  
право  да  управлява МПС  за  срок  от  ЕДИН  месец  на  основание чл.  175  ал.1  т.1  от  ЗДвП.

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

СЪДИЯ………..


