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 Решение № 62

Номер 62 Година 04.05.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 25.02 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Административно наказателно дело

номер 20205430200013 по описа за 2020 година

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН
Постъпила е жалба от С. Г. К., ЕГН *, с А. град Р., ул. „..." № .. вх.. 
ап..., община Р., действащ Ч. пълномощника си адвокат М. О. - АК 
С., тел. * против Наказателно постановление № 5003/2019 год. от 
14.01.2020 год., издадено от С.. Началник на О. „. Р. и Р. Т.",Главна 
дирекция „. Р. и Р. в Централно митническо управление, А. Митници, 
с което за извършено нарушение на чл.126, ал.1 т.1 от ЗАДС и на 
основание чл.126 ал.1 т.1 от ЗАДС му е наложена глоба в размер на 
1994,52 лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз за 
следните акцизни стоки: общо 200 (двеста) литра водни смеси на 
етилов алкохол, като и е постановено отнемане в полза на държавата 
на цялото количество водни меси на етилов алкохол, а именно 200 
(двеста) литра.
В жалбата си жалбоподателят твърди, че така издаденото 
наказателното постановление е неправилно, необосновано и 
незаконосъобразно. Издадено в нарушение на съществени 
процесуални нарушения поради следните обстоятелства:



2

Моли съда да отмени атакуваното НП като незаконосъобразно.
В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с адв. О. 
поддържа жалбата си и моли да бъде отменено  атакуваното НП.
За въззиваемия юрк. Д. оспорва жалбата.
Р. П. С., ТО М. не изпраща представител.
Съдът след като взе предвид изложеното в жалбата, 
становищата на страните и събраните по делото 
доказателства, съдът прие за установено следното:
С атакуваното НП на жалбоподателя за извършено нарушение на чл.
126 ал.1 т.1 от ЗАДС и на основание чл.126 ал.1 т.1 от ЗАДС му е 
наложена глоба в размер на 1994,52 лева, представляваща двойния 
размер на дължимия акциз за следните акцизни стоки: общо 200 
(двеста) литра водни смеси на етилов алкохол, като и е постановено 
отнемане в полза на държавата на цялото количество водни меси на 
етилов алкохол, а именно 200 (двеста) литра.

В настоящия случай е имало образувано досъдебно производство, 
което прокурора е прекратил и е изпратил преписката на 
административно наказващия орган.
В досъдебното производство прокурора е приел, че не се касае за 
държане на 200 литра водни смеси на етилов алкохол /домашна 
ракия/, а на 160 литра, тъй като при извършената проверка на 
22.11.2018 год. жалбоподателя е представил 2 бр. документи за 
платен акциз на общо 60 литра алкохол
От разпитания по делото свидетел се установява, че жалбоподателя и 
семейството му притежават лозе и него правят домашна ракия всяка 
година, за собствена консумация и че тези литри са събрани във 
времето.
При така установеното, съдът направи следните правни 
изводи:
Атакуваното НП е незаконосъобразно и като такова следва да 
бъде отменено по следните съображения:
На жалбоподателя е съставен АУАН и издадена наказателно 
постановление, за това, че в нарушение на чл.126, ал.1 т.1 от ЗАДС е 
държал 200 литра водни смеси на етилов алкохол /домашна ракия/ 
без акциз.
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При издаването на Наказателното постановление наказващия орган 
не се е съобразил с представените от жалбоподателя документи, от 
които се установява, че той е заплатил акциз на 60 литра алкохол, от 
което следва извода, че на жалбоподателя е наложено 
административно наказание и за нарушение, което той не е 
извършил. След като няма извършено нарушение не може да се 
налага наказание,  което направил административно наказващия 
орган, поради наказателното постановление се явява 
незаконосъобразно, постановено в противоречие със закона и като 
такова ще следва да бъде отменено.

По изложените съображения съдът:

                           Р      Е      Ш      И:

ОТМЕНЯВА  Наказателно постановление № 5003/2019 год. от 
14.01.2020 год., издадено от С.. Началник на О. „. Р. и Р. Т.",Главна 
дирекция „. Р. и Р. в Централно митническо управление, А. Митници, 
с което за извършено нарушение на чл.126, ал.1 т.1 от ЗАДС и на 
основание чл.126 ал.1 т.1 от ЗАДС му е наложена глоба в размер на 
1994,52 лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз за 
следните акцизни стоки: общо 200 (двеста) литра водни смеси на 
етилов алкохол, като и е постановено отнемане в полза на държавата 
на цялото количество водни меси на етилов алкохол, а именно 200 
(двеста) литра, като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване пред 
Административен съд-С. в 14-дневен срок от съобщаването му на 
страните.

                                                   СЪДИЯ:


