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 Решение № 10002

Номер 10002 Година 27.07.2022 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 21.07 Година 2022

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Административно наказателно дело

номер 20205430200002 по описа за 2020 година

И за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН  
Делото е образувано по повод жалбата на А. Н. Б., ЕГН *, с адрес гр. С., ул. „. №1, .6, А. 
против Наказателно постановление № ***** от 27.06.2019 г., издадено от С. К. - Н. Г. К. 
ОДМВР С., РУ М., с което за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП, на жалбоподателя са 
наложени следните наказания: на основание чл.175, ал.3, предл.1 от ЗДвП – Глоба в размер 
на  200 лева и "Лишаване от право да управлява МПС" за срок 6 месеца.
Жалбоподателят, се явява лично и с адв. Р., като поддържат жалбата, излагат и поддържат 
доводи за изтекла погасителна давност за административнонаказателно преследване на 
нарушението.
В съдебно заседание, за наказващият орган се явява гл.юрк. Ш., който оспорва жалбата.
Съдът намира жалбата за процесуално допустима-подадена в преклузивния срок по чл. 59, 
ал. 2 ЗАНН от легитимирано лице и пред надлежния съд, а след поотделна и съвкупна 
преценка на събраните по делото доказателства – и за основателна.
От фактическа страна не се спори, че на 24.06.2018 г., около 18.05 часа в гр. Р. на ул. „А.“ в 
близост до хотел „Л.“ А. Н. Б., ЕГН *е управлявал мотоциклет „ИЖ“ с рама № *** по 
пътища отворени за обществено ползване, без да има поставена регистрационна табела на 
определеното за това място.
АУАН е съставен на основание чл.36 от ЗАНН, поради постъпило нае 25.06.2019 год. 
Постановление за прекратяване на наказателно производство № 462/18/25.06.2019 год. на 
Районна пракуратура гр. С., ТО М., с което се прекратява ДП № *** год. по описа на РУ М., 
за това, че деянието не представлява престъпление.
Екземпляр от акта бил връчен на жалбоподателя лично срещу подпис и без възражения на 
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28.12.2019 год..
Впоследствие, въз основа на акта на 29.12.2008 г. било издадено атакуваното наказателно 
постановление (л.7), при идентичност във фактическото описание и правната квалификация 
на двете нарушения, като за първото от тях било конкретизирано, че с него се нарушава чл. 
100, ал.1, т. 1 предл. 1 от ЗДвП.
Тази фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по 
аминистративнонаказателната преписка, приети в съдебното производство. Фактите не се 
оспорват и от жалбоподателя.
Съдът не намира за необходимо да обсъжда фактите, касаещи описаните две нарушения, 
нито приложението на правото спрямо тях, тъй като по настоящото дело констатира 
изтичане на абсолютната погасителна давност за преследване на разгледаните нарушения, 
както и изтекла погасителна давност за изпълнение на наложените на А. Н. Б., ЕГН *. 
административни наказания.
Съгласно чл. 11 от ЗАНН относно обстоятелствата, изключващи отговорността, 
субсидиарно се прилагат съответните разпоредби от НК. Давността е предвидена като 
правопогасяващ факт в чл. 79, ал.1, т.2 от НК, а съгласно чл. 80, ал.1, т. 5 от НК в 
редакцията К. датата на нарушението, ако предвиденото наказание е по-леко от "Лишаване 
от свобода", включително ако е "Глоба", обикновеният давностен срок е 2 години, а 
независимо от неговото спиране или прекъсване, наказателното преследване се изключва с 
изтичане на абсолютна давност от 3 години, съгласно чл. 81, ал. 3 от НК. Конкретно по 
делото става ясно, че нарушението е извършено на 24.06.2018 г., и абсолютната давност за 
административнонаказателно преследване на жалбоподателя като техен автор е изтекла К. 
24.06.2021 г., независимо от нейното прекъсване чрез съставяне на акта и издаване на 
наказателното постановление.
Наред с изтеклата абсолютна давност за административнонказателно преследване на 
посоченото нарушение, то К. датата на образуване на съдебното производство и 
разглеждане на делото от съда вече е изтекла и абсолютната давност по смисъла на чл. 82, 
ал. 3 вр. ал.1 б."а" и б. "б"от ЗАНН за изпълнение на наложените наказания. С процесното 
постановление, на жалбоподателя са наложени две наказания "Глоба" в размер на 200 лева, 
както и "Лишаване от право да управлява МПС" за срок 6 месеца. По силата на чл. 82, ал.1 
б."а" ЗАНН, обикновената давност за изпълнение на наказанието "Глоба" е две години, а 
съгласно б. "б" от същия текст обикновената давност за изпълнение на 
наказанието"Лишаване от право да управлява МПС" е 6 месеца, считано от влизане в сила 
на наказателното постановление или решението на съда. Съгласно ал. 3 от същия текст, 
независимо от спирането и прекъсването на давностните срокове по ал. 1, наказанията не се 
изпълняват, ако са изтекли срокове, надвишаващи с 1/2 сроковете по ал. 1. В случая срокът 
по чл. 82, ал. 3 вр. ал.1 б."а" от ЗАНН е тригодишен, и той е изтекъл К. 24.06.2021 г., а 
срокът по чл. 82, ал. 3 вр. ал.1 б."б" от ЗАНН е 9-месечен, и той е изтекъл на 24.03.2019 г.
При тези обстоятелства за съда не остава друго, освен да отмени наказателното 
постановление поради изтичане на абсолютна погасителна давност за преследване и 
изпълнение на наложените с постановлението административни наказания.
Ще следва да бъде осъдена ОДМВР да заплати на А. Н. Б., ЕГН * сумата в размер на 400 
лева, за процесуално представителство, защита на основание чл.18, ал.4 от НАРЕДБА № 1 
от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
По изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 предложение трето от ЗАНН 
съдът:
ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № *** от 27.06.2019 г., издадено от С. К. - Н. Г. К. 
ОДМВР С., РУ М., с което на А. Н. Б., ЕГН *, с адрес гр. С., ул. „. №1, .6, А. с което за 
нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП са наложени следните наказания: на основание чл.175, 
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ал.3, предл.1 от ЗДвП – Глоба в размер на  200 лева и "Лишаване от право да управлява 
МПС" за срок 6 месеца.
ОСЪЖДА  ОДМВР да заплати на А. Н. Б., ЕГН * сумата в размер на 400 лева, за 
процесуално представителство, защита на основание чл.18, ал.4 от НАРЕДБА № 1 от 
9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр. С. в 14 
-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                    СЪДИЯ :


