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 Решение № 10151

Номер 10151 Година 19.10.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 24.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Административно наказателно дело

номер 20205430200048 по описа за 2020 година

От И. Ш. У. ЕГН * с адрес: с. С. община М., ул .“И. №.. е постъпила жалба, 
против Наказателно постановление № 19-0298-000326 от 11.03.2020 год., 
издадено от началник група към ОДМВР С.. РУ М., с което за извършено 
нарушение на чл.140, ал.1 ЗДвП и на основание чл.175 ал.З пр.1 от ЗДвП му е 
наложено наказание ГЛОБА в размер че 200пв. лишаване от право да управлява 
МПС за 6 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 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 му на защита.
Моли съда да отмени атакуваното НП като незаконосъобразно.
В съдебно заседание за жалбоподателя адв. Караманолева поддържа жалбата.
Въззиваемия р.пр. 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 за извършено нарушение на чл.140, ал.1 
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ЗДвП и на основание чл.175 ал.З пр.1 от ЗДвП му е наложено наказание ГЛОБА 
в размер че 200 лв. лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца. 
От разпитаните по делото свидетели се установява че жалбоподателя, като 
водач на лек автомобил - KUMAI 00414, управлява трактора "по пътищата, 
отворени за с обществено ползване без да е регистриран и без поставени на 
определените за това места табели с регистрационен номер.
При така установеното, съдът направи следните правни изводи:
Атакуваното НП е незаконосъобразно и като такова следва да бъде 
отменено.
В наказателното постановление е описано, че жалбоподателя управлява мек 
автомобил KUMAI 00414, като същевременно му е наложено наказание, за 
това, че управлява трактор по пътищата, отворени за с обществено ползване без 
да е регистриран и без поставени на определените за това места табели с 
регистрационен номер.
Неточното описание на извършеното нарушение и на управляваното МПС е 
съществено нарушение, тъй като е нарушено правото на защита на 
жалбоподателя, което не може да бъде санирано от съда и наказателното 
постановление с явява незаконосъобразно и необосновано, поради което 
жалбата е основателна и ще следва да бъде уважена, а обжалваното НП 
отменено.
По изложените съображения съдът:

                           Р      Е      Ш      И:

 ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 19-0298-000326 от 11.03.2020 
год., издадено от началник група към ОДМВР С.. РУ М., с което на И. Ш. У. 
ЕГН * с адрес: с. С. община М., ул .“И. № 23 за извършено нарушение на чл.
140, ал.1 ЗДвП и на основание чл.175 ал.З пр.1 от ЗДвП му е наложено 
наказание ГЛОБА в размер че 200пв. лишаване от право да управлява МПС за 6 
месеца, като НЕПРАВИЛНО, НЕОБОСНОВАНО  и 
НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-
С. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                            СЪДИЯ: 


