                                        РЕШЕНИЕ№3526
                                            гр. Сандански, 27.10.2017г.
                                     В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на двадесет и седми октомври, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ

при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №751 по описа на съда за 2017 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия  В. Н. Я., роден на 01.12.1994г. в гр.XXXXXXXX, с постоянен АДРЕС - гр. XXXXXXXXX,  ул.“XXXXXXXXX“№XX и настоящ адрес в село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXX, българин, български гражданин,  с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН XXXXXXXXXX за ВИНОВЕН  в това,  че на 24.09.2017 г. около 13,05 часа, в с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX в посока към с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в района на изхода на селото, е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка и модел “KYMCO- KWANG YANG MOTOR CO LTD“, с рама №XXXXXXXXXXX, който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в чл.140 ал.1 от ЗДвП, съобразно който - „по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани  и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“, чл.2 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, а именно: “Моторни превозни средства и ремаркета, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително се представят за регистриране в структурните звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР по постоянен адрес на собственика-за физически лица или по адреса на регистрация в съда и в регистър БУЛСТРАД, съответно в Търговския регистър- за стопанските субекти“ и чл.3 ал.1 от Наредбата  „Моторните превозни средства и ремаркета се регистрират в 14 дневен срок от придобиването на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответният митнически орган“- престъпление по чл.345 ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание  чл. 345,  ал. 2, вр. с ал.1 от НК,  вр. чл. 78а от НК, вр. чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като МУ НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 1 500.00 /  хиляда  и петстотин/ лева.
           
Решението подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС по реда на глава 21 от НПК.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

