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 Решение № 60552

Номер 60552 Година 04.10.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 04.09 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

Административно наказателно дело

номер 20205440200326 по описа за 2020 година

Настоящото  производство  се  развива  по  реда  на  чл.  59  и следващи  от  ЗАНН.
Образувано  е по  жалба  на  М.  Ч.  срещу  наказателно  постановление  номер 
20-1862-***/16.01.2020г  издадено  от  К. В.  Б. -Началник  ***-С., с  което  е наложено  наказание 
лишаване  от  право  да  управлява  МПС  за  срок  от  6  месеца и  глоба  в  размер  на  200 лева  на  
основание  чл.  175  ал.3  пр.1  от  ЗДвП.
В  жалбата  е посочено, че     НП  е  незаконосъобразно , като не  е  индивидуализирано  ясно  и  
точно мястото  на  нарушението.Излагат  се  доводи, че  жалбоподателят  не  е знаел  дали  
въпросното  МПС   е  регистрирано   или  подлежащо  на  регистрация,   не  е посочен   редът  за 
извършване  на  регистрацията.Алтернативно  се  иска   прилагане  на  разпоредбата  на  чл.  28  от  
ЗАНН.
В  съдебно  заседание жалбоподателят се  представява  от  адв.Б.М. , като  същият  поддържа  
жалбата и  изложените  в  нея  доводи .
Въззиваемият  не  изпраща  представител  в  съдебно  заседание.  След  като  се  запозна  с  
прибощените  доказателства  съдът  намира  за  установено  от  фактическа  страна  следното:
На  09.08.2019г,около 13,00 ч. свидетелите  П.  и  ***/служители  на  ПП-гр.С./ изпълнявали  
служебните  си  задължения  в  [населено място], като  спрели  за  проверка  движещо   се  по   ул.Л.
Д.  моторно  превозно  средство/А./—***.Посоченото  МПС  било  управлявано  от  жалбоподателя  М.
Ч. , като  същото нямало  регистрационни  номера  и  не  било  регистрирано.Ч.  обяснил, че  кара 
МПС-то  на  ремонт  .
Контролните  органи  установили, че  посоченото  МПС  не  било  регистрирано  и    след  това   е  
извършен  оглед на  местопроизшествие, с  което  действие  е образувано  досъдебно  производство  
с  номер  314/2019г  по  описа  на  РУ-С.  .
С  постановление от  01.11.2019г   на  РП-С.  е  прекратено  образуваното  ДП. Представителят  на  
РП-С.  приел , че  не е осъществен  състав  на  престъпление по  чл.  345  ал.2  от  НК, предвид  на  
това  че  деянието е  с  по - ниска  степен  на обществена  опасност.За  да  направи  този  извод  
представителят  на  РП-С.  приел , че  Ч.   е  управлявал  МПС   на  път , отворен   за обществено  
ползване,  като  А.-то  е  придвижвано   до  място, където  ще  му  бъде  извършен  ремонт.Отчетени  
са  добрите  характеристични  данни  на  Ч. , като  наказателното  производство  е прекратено и  
препис  от  постановлението  е изпратен  на  РУ-С.  за  ангажиране  на административно - 
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наказателна  отговорност.
На  19.01.2020г  е издадено  обжалваното  наказателно  постановление, като  наказващият  орган  се  
позовал  на  нормата  на  чл.  36  ал.2  от  ЗАНН и  наложил   на  Ч. на  основание  чл.  175  ал.3  пр.1  
от  ЗДвП наказания лишаване  от  право  да  управлява  МПС  за  срок  от  6  месеца и  глоба  в  
размер  на  200 лева .
Наказващият орган  посочил, че  Ч. е осъществил  състав  на адм.нарушение по  чл.  140  ал.1  от  
ЗДвП и подробно  посочил  защо  МПС-то  подлежи  на  регистрация.
По  делото  не е спорно, че  посоченото  МПС  не  е било  регистрирано  по  надлежния  ред  като  в  
тази  насока  са   показанията  на  св.П. и   св.Л.Ч.-собственик  на  соченото  МПС.Св.Л.Ч.  сочи, че 
въпросното  А. никога  не  е било   регистрирано и същият е нямал  намерения  да  го  управлява  по  
пътища , отворени  за  обществено  ползване.Поради  нуждата  от  ремонт  МПС-то  било  
транспортирано  с автомобил до  [населено място] , като М.Ч.  решил   да  го  придвижи  до  място, 
където  да  му  бъде  извършен  ремонта.
По  делото  не е спорно, че  А.-то  е  управлявано  на улица  в  [населено място] , като  е  логично  да  
се  приеме, че  М.Ч. е бил  наясно ,че    А.-то  не  е било  регистрирано-същото  било  без  
регистрационни  номера  и  документи  за  регистрация .
Правни изводи:
Съдът  намира, че  жалбата е  допустима  за  разглеждане , като  разгледана  по  същество  е 
основателна,  предвид  на  следното:
Разпоредбата  на чл.  140  ал.1  от  ЗДвП  предвижда, че по пътищата, отворени за обществено 
ползване, се допускат само моторни превозни средства, които са регистрирани и са с табели с 
регистрационен номер, поставени на определените за това места..
Санкционната  Н.  на  чл.  175  ал.3  от  ЗДвП  предвижда, че  на  водач, който управлява моторно 
превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред, се  налага  наказание  лишаване от 
право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. 
водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред 
.Редът  за  регистрация  на  МПС  е регламентиран  в  Наредба  I-45/2000 на  МВР.В чл.4 т.2 от  
Регламент /ЕС/ 168/2013    са  посочени  превозните  средства  от  категория   L, като  конкретно  
управляваното  от  Ч.  МПС  попада  в  подкатегория L7e-B1: ATB  и същото  подлежи  на  
задължителна  регистрация , съгласно  чл.  149ал.1  т.1  от  ЗДвП.
По  делото  се  установи, че  на  09.08.2019г  М.Ч.  е управлявал  нерегистрирано МПС   на  път, 
отворен  за обществено  ползване/посочена  улица  в  [населено място]/.
Въпросното МПС /". ***"/ не  е  било  регистрирано  по  надлежния  ред, като  същото  попада  в  
категория  L7e-B1: ATB и   следва  да  бъде  регистрирано по  реда  на   Наредба  I-45/2000 на  МВР , 
за  да може  да  бъде  управлявано  по  пътищата,  отворени  за  обществено  ползване.
Поради  изложеното  Ч. е осъществил  състав  на  административно  нарушение по  смисъла  на  чл.  
140  ал.1  от  ЗДвП.
Съдът  намира, че  конкретно  извършеното  деяние     представлява  маловажен  случай  на  
административно  нарушение по  смисъла  на  чл.  28  от  ЗАНН. Въпросното  МПС  е   управлявано  
по   улица на   [населено място] , за  да   бъде  откарано  на  ремонт , като  тези  обстоятелства   
обосновават  по - ниска  степен  на  обществена  опасност  на  деянието.Съдът  отчете, че М.Ч.  е  
трудово  ангажиран  и  с  Д.  характеристични  данни  , като не  са  ангажирани  доказателства  за  
допускани  други  нарушения  по  ЗДвП от  негова  страна.
Поради  изложеното  извършеното  деяние  се  отличава  с  по - ниска  степен  на обществена  
опасност и  наказващият  орган  е следвало  да  приложи  разпоредбата  на  чл.  28  от  ЗАНН.
При  това  положение  съдът  намира , че  следва  да  се отмени  постановлението ,като  по  делото  
не  са  претендирани  разноски.
Поради  изложеното  съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ наказателно  постановление  номер 20-1862-***/16.01.2020г  издадено  от  К. В.  Б. 
-Началник  ***-С., с  което  на  М.  З.  Ч.  [ЕГН] е наложено  наказание лишаване  от  право  да  
управлява  МПС  за  срок  от  6  месеца и  глоба  в  размер  на  200 лева  на  основание  чл.  175  ал.3  
пр.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-Смолян.

СЪДИЯ………….


