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Р Е Ш Е Н И Е № 2285
гр. Сандански, 24.07.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на единадесети юли две хиляди и дванадесета година, наказателно отделение, трети състав:
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова н.а.х.д. № 303 по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 158 от 03.04.2012 г., издадено от инсп. Ч. А. Н., ВНД началник на РУП XXXXXXXXX, с което на П. А. И. от гр. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXX” №XX, обл. XXXXXXXXXXXX,  ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 37 от ЗНССПЕЕН 112 му е наложена глоба в размер на 300.00 лева, за нарушение по чл. 3, ал.1 от същия закон, затова че в периода от 01.01.2011 г. до 01.02.2012 г. е осъществил 8 обаждания към еен 112 като по този начин системно е заемал спешна линия не по предназначение, като на 02.01.12 в 23.09 ч. от същия телефонен номер е предал чрез еен 112 невярно съобщение без причина, подал е лъжлив сигнал за пожар в къща.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че жалбоподателят не е извършил визираното в него нарушение, тъй като в периода от време визиран в процесното постановление той не е използвал СИМ-картата и към момента на обажданията тя е била блокирана, без да са били блокирани спешните обаждания.  
В съдебно заседание жалбоподателят поддържа претенцията си лично, като счита че наказателното постановление следва да бъде отменено.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
Представител на РП-гр. Сандански не се явява.
Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл. 59, ал. 2 пр. 1 от ЗАНН и срещу правораздавателен акт, който засяга имуществената сфера на наказаното лице. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо. НП е връчено на жалбоподателя на 02.05.2012 г. /л.4/, а жалбата срещу същото, подадена чрез началника на РУП-Сандански до РС-гр. Сандански  на 07.05.2012 г. /л.2/.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят П. А. И. е роден на 23.06.1970 в гр.XXXXXXXX,  с постоянен и настоящ адрес-гр.XXXXXXXXX, ул.XXXXXXXXX № XX,вх.-XX, ет.XX, ап.XX,българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование,безработен, с ЕГН-XXXXXXXXX.
На неустановена в хода на разследването дата през 2011 г. жалбоподателят П. И. закупил ваучер от офис на XXXXXXXXX в гр. XXXXXXXXXX с мобилен номер XXXXXXXXXX, който поставил на телефонен апарат, закупен от него за пет лева. Мобилния телефон И. предоставил на лице, което работело на вилата му в м. “XXXXXXXX”. На 18.12.2011 г. телефонът бил откраднат, за което жалбоподателят И. сигнализирал мобилния оператор с искане изходящите и входящи обаждания да бъдат спрени, откъдето му отговорили, че същите са ограничени, като не подал жалба в полицията, поради ниската стойност на телефонния апарат. На 02.04.2012 г. И. отново подал жалба до “XXXXXXXXX”, в която изложил обстоятелствата около изчезването на мобилиния телефон, с която поискал мобилния оператор да му предостави документ за изходящите обаждания. С писмо от 09.04.2012 г. И. бил уведомен, че мобилен номер XXXXXXXXX е имал изходящи обаждания към XXXXXXXXX на дати 31.12.2011 г. – два пъти /18:57:41 ч. и 18:59:31 ч./, на 01.01.2012 г. – двадесет и пет пъти и на 02.01.2012 г. – двадесет и един пъти и изходящи обаждания към 35989160 на дата 01.01.2012 г. – три пъти. 
Предвид изходящите обаждания към 35989150 и 35989160 от дирекция "Национална система 112" на Министерството на вътрешните работи (МВР) уведомили РУП-гр.XXXXXXXX, ПУ-гр. XXXXXXXX с разпечатка, за което гл. полицай Ю. К. Г. съставил АУАН № 158/2012 г. по описа на РУП-гр. XXXXXXXXXX, в присъствието на свидетеля В. М. С. против П. А. И., затова че от собствения си телефонен номер – XXXXXXXX в периода от 01.01.2011 г. до 01.02.2012 г. е осъществил 68 обаждания към ЕЕН 112, като по този начин системно е заемал спешна линия не по предназначение. На 02.01.2012 г. в 23.09. ч. от същия телефонен номер е предал чрез ЕЕН 112 невярно съобщение без причина, подава лъжлив сигнал за пожар в къща – нарушение по чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112. Жалбоподателят се запознал с АУАН и го подписал с възражение, че в посочения период телефонът се е ползвал от друго лице, като освен това той лично си бил изключил телефона на 19.12.2011 г. Екземпляр от акта бил връчен на жалбоподателя И. още същия ден – 29.03.2012 г. 
Въз основа на административно наказателната преписка на 03.04.2012 г. от ВНД началник на РУП – гр. XXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 158/12, с което на нарушителя на основание чл. 37 от ЗНССПЕЕН 112 му е наложена глоба в размер на 300.00 лева, за нарушение по чл. 3, ал.1 от същия закон, затова че в периода от 01.01.2011 г. до 01.02.2012 г. е осъществил 8 обаждания към еен 112 като по този начин системно е заемал спешна линия не по предназначение, като на 02.01.12 в 23.09 ч. от същия телефонен номер е предал чрез еен 112 невярно съобщение без причина, подал е лъжлив сигнал за пожар в къща.
Видно от писмо изх. № 13306/15.06.2012 г. по описа на XXXXXXXXX ЕАД, че независимо дали една СИМ карта е със спрени изходящи и входящи обаждания, тя спокойно може да осъществява спешни набирания.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от обясненията на жалбоподателя, от показанията на свидетелите Ю. Г. и В. С., от писмо от XXXXXXXXX  ЕАД до жалбоподателя от 09.04.2012 г., НП №158/12 от 03.04.2012 г., ведно с разписка, АКТ №158/2012 г. от 29.03.2012 г., обяснение от П.  И., писмо  с изх.№ 11190/21.05.2012 г.  от XXXXXXXXXX  ЕАД, ведно с копие на жалба от П. А. И., писмо изх. № 13306/15.06.12 г. по описа на “XXXXXXXXXX” ЕАД. 
Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, като прецени относимостта им към предмета на доказване в производството и взаимната кореспонденция между тях. Съдът счита, че събраните по делото гласни доказателства в своята цялост не са противоречиви и кореспондират помежду си относно фактите, които излагат, поради което също им даде вяра.
При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: 
Въз основа на извършената проверка съдът счита, че в производството по ангажиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В случая те се изразяват в следното: 
Описаното нарушение в наказателното постановление е за нарушение на чл.3, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112: “Единният европейски номер 112 (ЕЕН 112) се използва при необходимост от спешна помощ при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите“, а наказанието, което е наложено е по чл.37 от същия закон: “ Който ползва не по предназначение ЕЕН 112, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.”, а словесното описание на нарушението е затова че от собствения телефонен номер в периода 01.01.11 г. до 01.02.12 г. е осъществил 8 обаждания към ЕЕН 112 като по този начин системно е заемал спешна телефонна линия не по предназначение, с единственото уточнение, че на 02.01.12 г. в 23.09 ч. от същия телефонен номер е предал чрез ЕЕН 112 невярно съобщение без причина, подал е лъжлив сигнал за пожар в къща, т.е. описателната част на нарушението в НП е общо и не съответства на законовото изискване за пълно фактическо описание на нарушението и с посочване на елементите на обстоятелствата, при които то е осъществено. В случая в НП, не е посочен телефонния номер, не са посочени на кои конкретни дати и часове са обажданията и за какви обстоятелства, за да може съдът да прецени има ли извършено нарушение или не, включително нарушителят да разбере какво конкретно нарушение е извършил, за да може да осъществи адекватно защитата си.
На следващо място разминаването в текстовете на АУАН и НП нарушава правото на защита на санкционираното лице, тъй като то не може да разбере в какво точно нарушение е обвинено. В АУАН е посочена като нарушена разпоредбата на чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112, съгласно който: «Забранява се ползването на ЕЕН 112 не по предназначение, автоматичното му избиране от електронни устройства и пускане на предварително записани съобщения, както и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ», който всъщност е и реалния текст, който е следвало да бъде посочен, а в НП е заменен с чл.3, ал.1 от закона, в АУАН е посочено, че обажданията са 68, а в НП, че са 8. Това е съществено нарушение на процедурните правила, което също налага отмяна на наказателното постановление. 
В административно наказателните производства няма място търсенето на целесъобразност, нито е процесуално допустимо съдът да върши работата на наказващия орган по формулирането и доказването на неговите твърдения и актове. Процедурата по ЗАНН е санкционна и е в тежест на наказващия орган да я проведе законосъобразно, завършена с правилни актове, като докаже твърденията си, обективирани в тях с валидни доказателства.
Но въпреки горните констатации и за пълнота на изложението следва да се добави, че жалбоподателят не е извършил визираното нарушение, доколкото може да се разбере какво конкретно се твърди, че е извършил. Не се доказа, че именно той в процесния период е използвал телефонния номер, което да предпоставя, че именно той се е обаждал без необходимост на ЕЕН 112 и което да доведе до необходимия за административно наказващия орган извод за наличие на умисъл у жалбоподателя /а не на някой друг/ за извършване на нарушението. Напротив, именно жалбоподателят е поискал на 18.12.2011 г. спиране на обажданията от мобилния оператор. В тази насока са безспорни всички гласни и писмени доказателства. Предвид казаното съдът счита, че не са доказа по безспорен начин и извършване на нарушението.
Предвид горното, съдът намира, че са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН, както и не се доказа извършване на нарушението, а щом това е така, то наказателното постановление се явява незаконосъобразно и неправилно и като такова, следва да бъде отменено.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 158 от 03.04.2012 г., издадено от инсп. Ч. А. Н., ВНД началник на РУП XXXXXXXXX, с което на П. А. И. от гр. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXX” №XX, обл. XXXXXXXX,  ЕГН XXXXXXXX, на основание чл. 37 от ЗНССПЕЕН 112 му е наложена глоба в размер на 300.00 лева, за нарушение по чл. 3, ал.1 от същия закон
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на  АПК пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

