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 Решение № 10154

Номер 10154 Година 19.10.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 16.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Административно наказателно дело

номер 20205430200032 по описа за 2020 година

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН
Постъпила е жалба от В. Т. М., ЕГН *, с постоянен адрес село С., община Р., област С., 
действащ чрез пълномощника си адвокат М. О. - АК С., тел. * със съдебен адрес: гр. Р., бул. 
„...“ ..., против Наказателно постановление № 19-0298- 000272 от 10.12.2019 год., издадено 
от Началник Група към ОДМВР С., РУ М., което за извършено нарушение на чл. 174 ал. 3 от 
ЗДвП и на основание чл.174 ал.З пр.2 от ЗДвП на В. Т. М. ЕГН * с адрес с. С.  му е 
наложено наказание Глоба в размер на 2000 лв. лишаване от право да управлява МПС за 24 
месеца.
В жалбата си жалбоподателят твърди, че така издаденото наказателното постановление е 
неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Издадено в нарушение на материално-
правни разпоредби на ЗАНН, ЗДвП и подзаконови нормативни актове, т.е. нарушен е 
материалния закон, както и че в процеса на административно правораздаване са допуснати 
съществени нарушения, които засягат правото ми на защита и че е издадено в нарушение на 
чл.52, ал.4 от ЗАНН.
Моли съда да отмени атакуваното НП като незаконосъобразно.
В съдебно заседание жалбоподателя не се явява за него адв. О. поддържа жалбата.
Въззиваемият не изпраща представител.
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:
С атакуваното НП на жалбоподателя за извършено нарушение на на чл. 174 ал. 3 от ЗДвП и 
на основание чл.174 ал.З пр.2 от ЗДвП на В. Т. М. ЕГН * с адрес с. С. му е наложена 
наказание Глоба в размер на 2000 лв. лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, за 
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това, че на че на 04 11.2019 год. около 16:00 часа в с. Сопотот на ул. без име - с посока на 
движение към с Чепинци, като водач на - строителна машина VIBROMAX отказва да му 
бъде извършена проверка с тест за установяване употребата на наркотични вещества или 
техни аналози и не изпълни предписание за химико- токсикологично лаб. изследване за 
установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози
От разпитаните по делото свидетели по категоричен начин е установено, че жалбоподателя 
на че на 04 11.2019 год. около 16:00 часа в с. С. на ул. без име - с посока на движение към с 
Чепинци, като водач на - строителна машина VIBROMAX отказва да му бъде извършена 
проверка с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози и не 
изпълни предписание за химико- токсикологично лаб. изследване за установяване на 
употребата на наркотични вещества или техни аналози.
При така установеното, съдът направи следните правни изводи:
Атакуваното НП е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.
От събрани по делото доказателства по безсъмнен и категоричен начин се установява, че 
жалбоподателя категорично е отказвал да му бъде извършена проверка с тест за 
установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози и не изпълни 
предписание за химико- токсикологично лаб. изследване за установяване на употребата на 
наркотични вещества или техни аналози, с което виновно е нарушил на чл. 174 ал. 3 от 
ЗДвП.
Следва да се отбележи, че се наказва отказа да бъде изпробван даден водач, като е без 
значение дали е употребил, алкохол наркотични вещества или техни аналози или не, поради 
наказателното постановление се явява законосъобразно и обосновано, наказващия орган е 
приложил правилно закона, поради което жалбата е неоснователна и ще следва да бъде 
оставена без уважение, а обжалваното НП потвърдено.
По изложените съображения съдът:

                           Р      Е      Ш      И:

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 19-0298- 000272 от 10.12.2019 год., 
издадено от Началник Група към ОДМВР С., РУ М., с което за извършено нарушение на чл. 
174 ал. 3 от ЗДвП и на основание чл.174 ал.З пр.2 от ЗДвП на В. Т. М. ЕГН * с адрес с. С.  
му е наложено наказание Глоба в размер на 2000 лв. лишаване от право да управлява МПС 
за 24 месеца, като ПРАВИЛНО, ОБОСНОВАНО  и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-С. в 
14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                            СЪДИЯ: 


