
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 

гр. В.Търново, 04.07.2011г. 

  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

  

Великотърновски районен съд, наказателна колегия, седми състав, в открито съдебно 
заседание на 04.07.2011г., в състав : 

                                              Председател : Владимир Страхилов 

при секретаря В.М. като разгледа докладваното от съдията НАХД №859/11г. по описа на ВТРС, 
за да се произнесе взе предвид следното: 

 Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН. 

 Жалбоподателят Т.Г.Д. е обжалвал НП№33/27.01.2011г. на началник група в 
сектор ПП към ОДМВР-В.Търново, с което за нарушение по чл.140, ал.1, пр.1 от Закон 
за движението по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е 
наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. и лишаване от право 
да управлява МПС за срок от един месец. В съдебно заседание жалбоподателят чрез 
процесуалния си представител поддържа жалбата си и моли съда наказателното 
постановление да бъде отменено като незаконосъобразно. 

  Въззиваемата страна не изпраща представител и не заема становище. 

 Съдът, след като обсъди и прецени събраните по делото доказателства 
поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното :  

 Жалбата е основателна. При служебна проверка на АУАН №33/03.01.2011г. и 
НП №33/27.01.2011г. на началник група в сектор ПП към ОДМВР-В.Търново съдът 
констатира нередовности по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН. Наличието на задължителни 
реквизити по чл.57, ал.1, т.1-10 от ЗАНН е основание за законосъобразност на 
наказателното постановление от формална страна. Липсата, неточността 
неправилността, непълнотата по отношение на задължителните реквизити е основание 
за отмяната на наказателното постановление като незаконосъобразно с оглед на строго 
формалния му характер. 

 Разгледано по същество, от събраните по делото писмени и гласни 
доказателства се установява, че на 03.01.2011г., около 12.10 часа, в гр.В.Търново, 



ул.”Магистрална” в посока кръгово кръстовище „Качица”, жалбоподателят Т.Г.Д., 
управлявайки л.а „Мерцедес Е220”, собственост на друго лице, бил спрян за проверка 
от контролните органи, които констатирали че автомобилът е без регистрационни 
табели. Същият ден  по-късно жалбоподателят регистрирал автомобила на свое име с 
регистрационни табели №ВТ 7117 ВН. 

 Описаната фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото 
писмени и гласни доказателства. Наказващият орган е приложил правилната 
материалноправна норма. При правилно определена материалноправна норма, обаче, 
наказващия орган неправилно е квалифицирал санкцията като такава по чл.175, ал.1, 
т.1, пр.1 от ЗДвП. Текстът на чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП съдържа три самостоятелни 
хипотези на нарушения и пр.1 от тях – първата хипотеза е „управление на МПС, което 
не е регистрирано по надлежния ред”. В разглеждания казус е приложима втората 
хипотеза, а именно „управление на регистрирано МПС, което е без регистрационни 
табели” Тоест наказващият орган е допуснал несъответствие между фактическо и 
юридическо формулиране на нарушението, което от своя страна е довело и до 
формален порок по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, визиращ виновно нарушените законови 
разпоредби. 

 Възраженията на жалбоподателя за липса на материална компетентност на 
контролния и наказващия органи да издават АУАН и съответно НП,, за 
неосъществяване на състава на нарушението поради извършваща се в същия ден 
пререгистрация на МПС-то, са неоснователни и следва да бъдат оставени без 
уважение. Видно от приложените писмени доказателства – Заповед на министъра на 
вътрешните работи от 02.08.2010г. актосъставителят и лицето, издало НП, разполагат с 
такава материална компетентност. Обстоятелството, че в деня на пререгистрацията 
жалбоподателят се е движел без регистрационни табели не води до несъставомерност 
на извършеното. Останалите възражения досежно приложението на чл.175, ал.1, т.1 от 
ЗДвП са основателни и бяха обсъдени по-горе. 

 Ето защо наказателното постановление следва да бъде отменено като 
незаконосъобразно. 

 Водим от горното съдът 

Р Е Ш И : 

  ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно НП№33/27.01.2011г. на началник група в 
сектор ПП към ОДМВР-В.Търново, с което на жалбоподателя Т.Г.Д. за нарушение по 
чл.140, ал.1, пр.1 от Закон за движението по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.175, 
ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 
100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец. 

 Районен съдия: 


	Председател : Владимир Страхилов

