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 Решение № 10159

Номер 10159 Година 21.10.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 21.06 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Административно наказателно дело

номер 20205430200025 по описа за 2020 година

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН
Постъпила е жалба от Х. Х. Ч. ЕГН:* с адрес гр. М.; ул. «П...»; бл..; .., общ. М., 
обл. С., против Наказателно постановление № 41-0000199/31.12.2019 год., 
издадено от Н. П. М., главен инспектор към 00”АА” - гр. С.., с което за 
извършено нарушение на чл. 98, ал.4, т.2, буква "в" от ЗАПр и е наложено 
наказание ГЛОБА в размер на 3 000 лева.
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 жалбоподателката лично 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:
Видно от акт и НП такива са съставени и издадени на жалбоподателката, за 
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това, че на 27.11.2019 год., около 09.40 часа в гр. С. при извършена комплексна 
проверка в ОО "АА"- С., ул. Околовръстна № 1 на фирма "Е.С.С К." ЕООД, 
притежаваща удостоверение за регистрация № 88 от 07.08.2013 год. се 
установи, че вписания в списъка към регистъра по чл.7, ал.З от Наредба № 41 
на МТ, ДВ.73/2008 год.. преподавателя- Й. Х.П., е извършил теоретично 
обучение на кандидата за придобиване на удостоверение за професионална 
компетентност за превоз на товари за периода от 12.10.2019 год до 16.10.2019 
год, като в хода на проверката се установи, че преподавателя е осъден за 
извършване на умишлено престъпление, видно от свидетелство за съдимост от 
Районен Съд- гр. С. с per. № 937 и от учебен дневник от 12.10.2019 год.
При така установеното, съдът направи следните правни изводи:
Атакуваното НП е незаконосъобразно и като такова следва да бъде 
отменено по следните съображения:
Така издаденото НП съдът намира, че следва да бъде отменено като неправилно 
и незаконосъобразно. В случая е допуснато съществено нарушение на 
процесуалните правила, а именно: нарушено е правото на защита на 
жалбоподателя. В нормата на ЗАПр установява, че се наказва се с глоба или с 
имуществена санкция 3000 лв. лице по чл. 7в, ал. 1, което:
„2. разпореди или допусне извършването на обучение на водачи за придобиване 
на начална квалификация или за усъвършенстване на познанията им:

в) (изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.06.2019 г.)
 

 с преподавател, 
който не отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 7б, ал.9, а 
съгласно чл.7в, ал.1 от ЗАПр „Курсове за обучение на водачи за придобиване на 
квалификация и за усъвършенстване на познанията им се организират от 
търговци и юридически лица с нестопанска цел, от професионални гимназии, 
професионални колежи, средните общообразователни училища с 
професионални паралелки, както и висшите училища, които притежават 
удостоверение за регистрация“.
Видно от АУАН и от НП № 41-0000199/31.12.2019 год., издадено от Н. П. М., 
главен инспектор към 00”АА” - гр. С. се установява, че фирма "Е.С.С К." 
ЕООД, притежаваща удостоверение за регистрация № 88 от 07.08.2013 год., от 
което следва извода, че жалбоподателката не може, като физическо лице  да 
организира курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и 
за усъвършенстване на познанията им. Тази организация принадлежи на "Е.С.С 
К." ЕООД, на която жалбоподателката у управител, следователно АУАН и 
издаденото НП са направени срещу лице, от което не може да се търси 
отговорност, било то наказателна или административна.
На следващо място в Наказателното постановление няма описано изпълнително 
деяние, тъй като чл.98, ал.4, т.2, б. „в“ е бланкетна и препраща към НАРЕДБА 
№ 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите 
на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за 
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провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от 
министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 51 от 
19.06.2018 год., поради което жалбата е основателна и ще следва да бъде 
уважена, а издаденото НП отменено, като неправилно и незаконосъобразно. 

По изложените съображения съдът:

                           Р      Е      Ш      И:

ОТМЕНЯВА  Наказателно постановление № 41-0000199/31.12.2019 год., 
издадено от Н. П. М., главен инспектор към 00”АА” - гр. С.., с което за 
извършено нарушение на чл. 98, ал.4, т.2, буква "в" от ЗАПр на Х. Х. Ч. ЕГН * с 
адрес гр. М.; ул. «П...»; бл...; А.и е наложено наказание ГЛОБА в размер на 3 
000 лева, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО .
РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-
С. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                СЪДИЯ:


