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Р Е Ш Е Н И Е № 2964
гр. Сандански, 17.10.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова н.а.х.д. № 556 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 № 1880 от 29.08.2012 г., издадено от Ч. А. Н., на длъжност ВНД началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1687 от 02.08.2010 г., с което на Н. Й. К. от гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” №XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 174, ал.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 400.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети 10 контролни точки за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от същия закон, затова че на 18.07.2012 г. около 22.21 часа в гр. XXXXXXXXXXX по ул. “XXXXXXXXXXX” в посока ул. “XXXXXXXXXXX” срещу м-н XXXXXXXXX управлява л.а. XXXXXXXXXX след употреба на алкохол, а именно 0.94 промила, доказано с техническо средство дрегер алкотест 7510 № АРВВ-0001, проба № 02882 и показано на водача с дата и час, като е издаден талон за медицинско изследване № 0414265.
	Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за намаление на наложените с НП наказания, като се изтъкват съображения, че лицето е семейно с две деца, които са ученици, че в семейството му само той работи, че работата му е свързана с управление на трактор и на практика лишаването му от право да управлява МПС за срок от 10 месеца го лишава от правото му на труд.
	В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован се явява лично и поддържа жалбата си на посочените в нея основания, дава обяснения, признава изцяло вината си.
	Административно наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
	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. НП е връчено на жалбоподателя на 12.09.2012 г., а жалбата срещу същата е подадена в Районен съд-гр. Сандански на 14.09.2012 г., т.е. в преклузивния седмодневен срок. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
 	Жалбоподателят Н. Й. К., с ЕГН XXXXXXXXXXX, е правоспособен водач на МПС, категории АВС*СЕ и ТЗ, притежава багер товарач, с който изкарва прехраната на семейството си. Има две деца за които се грижи, наказван през последните десет години за две нарушения по ЗДвП.
На 18.07.2012 г. мл. автоконтрольор при РУП – гр. XXXXXXXXX И. Д. С. и колегата му Н. Р. Ч. изпълнявали служебните си задължения като автопатрул по КАТ. Около 22.21 часа в гр. XXXXXXXXXX по ул. “XXXXXXXXXXX” в посока ул. “XXXXXXXXX” срещу магазин “XXXXXXXXX” спрели за проверка лек автомобил “Форд фиеста” с рег.№ XXXXXXXXX, управляван от Н. Й. К.. Свидетелите го изпробвали с техническо средство алкотест дрегер 7510 № АРВВ-0001, което отчело 0,94 промила, показали го на водача и същият не оспорил показанията на техническото средство, след което полицейските служители му издали талон за медицинско изследване № 0414265, но същия не отишъл да даде кръвна проба. За констатираното нарушение свидетелят С. съставил на нарушителя К. акт за установяване на административно нарушение № 1880/19.07.12 – 513636, в присъствието на свидетеля Н. Ч., в който било посочено времето и мястото на извършеното, вида на управляваното МПС, начина на извършване на проверката, вида, модела, фабричния номер и показанията на техническото средство, правната квалификация на нарушението. Жалбоподателят се запознал с акта, направил възражения, че няма възражения към пробата, но полицаят е без шапка, което се води без униформа към момента на служебните задължения и екземпляр от същия му бил връчен още същия ден – 18.07.2012 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 29.08.2012 г. от началника на РУП – гр. XXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 1880/12, с което на нарушителя на основание чл. 174, ал.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 400.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца за нарушение на чл. 5, ал.3 т.1, пр.1 от същия закон, а на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 10 контролни точки по чл.174 ал.1 пр.1 от ЗДвП, което било връчено на нарушителя на 12.09.2012 г. На 14.09.2012 г. в РС-Сандански била депозирана жалба от Н. Й. К. с правно основание чл.59 от ЗАНН против НП № 1880/2012 г. на Началника на РУП град XXXXXXXXXXXXX.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. С необходимата хронологична подреденост и логична зависимост в обясненията си жалбоподателят непротиворечиво изяснява възприетите факти от действителността, като изцяло кореспондират и със събраните по делото писмени доказателства - НП № 1880/12 от 29.08.2012 г., свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част І, писмо от РУП XXXXXXXXX до СРС с вх. № 13837/17.09.2012 г., НП № 1880/12 г., ведно с разписка за връчване от 12.09.12 г.АУАН № 1880/19.07.2012 г., поради което съдът даде изцяло вяра на заявеното от същия. От показанията на свидетелите С. и Ч., които са последователни и логични, събитията ги описват в детайли, поради което съдът им даде изцяло вяра и от акта за установяване на административно нарушение се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушението. Още повече, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на противното. 
От справката за нарушител от региона се констатират наличието на наказания за нарушения по ЗДвП от нарушителя.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна.
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. НП е издадено от компетентен орган. Както в съставения акт, така и в НП нарушенията са описани с фактическите им признаци, обстоятелствата, при които са извършени. Нарушението е описано ясно и точно, както в АУАН, така и в НП. 
Съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на водача на пътно превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, а съгласно чл. 174, ал.1, пр.1 от ЗДвП, наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.
От събраните доказателства се установи по несъмнен начин извършването на нарушението, авторството и вината на жалбоподателя. Доказателствената сила на редовно съставения акт срещу К. не се обори от събраните доказателства в съдебно заседание. От тях се установи, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна признаците на състава на процесното административно нарушение, като на установената дата е управлявал лек автомобил “Форд фиеста” с рег.№ XXXXXXXXX, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0,94 на хиляда, установено по надлежния ред с алкотест дрегер. 	Административно наказващият орган правилно е квалифицирал деянието му като нарушение на посочената норма и го е санкционирал с предвидената за нея административно наказание глоба в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, и е отнел 10 контролни точки. Наложената глоба и лишаването от правоуправление обаче са около максималния размер и не са съобразени с тежестта на нарушението, имущественото му състояние и отсъствието на данни за други негови противообществени прояви, включително и за налагани наказания за нарушения по ЗДвП /само две през последните десет години, с оглед многогодишния му стаж като шофьор, за което следва да бъдат намалени до минимума, а именно глобата следва да бъде в размер на 200.00 /двеста/ лева, а лишаването от правоуправление в размер на 3 /три/ месеца, като контролните точки остават непроменени, предвид обстоятелството, че същите се налагат ex lege.
По изложените съображения съдът намира, че обжалваното НП следва да бъде изменено.
Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът 
Р    Е    Ш    И :
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1880 от 29.08.2012 г., издадено от Ч. А. Н., на длъжност ВНД началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1687 от 02.08.2010 г., с което на Н. Й. К. от гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” №XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 174, ал.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 400.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети 10 контролни точки за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от същия закон, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева, а лишаването от право да управлява МПС намалява  в размер на 3 /три/ месеца, като контролните точки остават непроменени.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

