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 Решение № 109

Номер 109 Година 18.08.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 29.07 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Административно наказателно дело

номер 20205430200074 по описа за 2020 година

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН
Постъпила е жалба от О. А. И. ЕГН:*, с постоянен адрес гр. М., ул. “..“ №.., 
вх..., ап.., действащ чрез пълномощника си адв. Р. С. Ч., АК-С., със съдебен 
адрес: гр.М., ул. “....“ .. тел. ...., против Наказателно постановление №71М/15.
05.2020г. на Директора на ОД на М. - С., с което за извършено нарушение на 
чл.209 а, ал.1 от Закона за здравето и на основание чл.209а, ал.4, във вр. с чл.63, 
ал.1 от ЗЗ му е наложено наказание ГЛОБА в размер на 300.
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:
Моли съда да отмени атакуваното НП като незаконосъобразно.
В съдебно заседание жалбоподателят р.пр. не се явява, за него  адв. Е. 
поддържа жалбата си и моли да бъде отменено  атакуваното НП.
Въззиваемият с писмено становище оспорва жалбата и моли съда да потвърди 
НП.
Районна прокуратура 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:
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С атакуваното НП на жалбоподателя за извършено нарушение на чл.209 а, ал.1 
от Закона за здравето и на основание, за това, че на 30.04.2020 год. около 11.20 
часа в гр. М., жалбоподателя на открито обществено място, общински път 
между гр. М. и кв. Батанци е бил без поставена маска за лице за еднократна или 
многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, с което е 
нарушил въведената в т.9 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год. на 
Министъра на здравеопазването, допълнена със Заповед № РД-
01-197/11.04.2020 год.на Министъра на здравеопазването, противоепидемична 
мярка по чл.63, ал.1 от ЗЗ.
От разпитаните по делото свидетели се установява, че след като  установили, че 
жалбоподателя е без поставена маска за лице за еднократна или многократна 
употреба или друго средство, покриващо носа и устата, му бил съставен АУАН.
При така установеното, съдът направи следните правни изводи:
Атакуваното НП е незаконосъобразно и като такова следва да бъде 
отменено по следните съображения:
Установено, че на 30.04.2020 год. около 11.20 часа в гр. М. на ул. „Обединение“ 
№ 14, жалбоподателя на открито обществено място, общински път между гр. 
М. и кв. Батанци е бил без поставена маска за лице за еднократна или 
многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, с което е 
нарушил въведената в т.9 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год. на 
Министъра на здравеопазването, допълнена със Заповед № РД-
01-197/11.04.2020 год.на Министъра на здравеопазването, противоепидемична 
мярка по чл.63, ал.1 от ЗЗ е съставен АУАН и е издадено Наказателното 
постановление.
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването е 
действала до 29.03.2020 год., а Заповед № РД-01-197/11.04.2020 год.на 
Министъра на здравеопазването е действала до 26.04.2020 год., следователно 
АУАН е издаден въз основа на нормативен акт, който е преустановил своето 
действие, поради което издаденото НП се явява незаконосъобразно, и ще 
следва да бъде отменено, като такова.

По изложените съображения съдът:

                           Р      Е      Ш      И:

ОТМЕНЯВА  Наказателно постановление №71М/15.05.2020г. на Директора на 
ОД на М. - С., с което за извършено нарушение на чл.209 а, ал.1 от Закона за 
здравето и на основание чл.209а, ал.4, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗЗ му е наложено 
наказание ГЛОБА в размер на 300, като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-
С. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
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                                                            СЪДИЯ:


