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Р Е Ш Е Н И Е № 59
гр. Сандански, 10.01.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на седемнадесети декември 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. № 771 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 № 1416 от 30.09.2010 г., издадено от С. Л. М., началник на РУ на МВР гр. XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1687 от 02.08.2010, с което на П. Д. от гр. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXX” №XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 21, ал.2 от същия закон и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 10 контролни точки по чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП, затова че на 13.09.2010 г. около 00.37 часа на път 1 клас №1, в района на бензиностанция петрол в гр. XXXXXXXX посока Кресненското дефиле управлява л.а. с рег. № XXXXXXXXX, с превишена скорост 90 км в час при ограничение 40 км в час въведено с ПЗ В26, фиксирано с радар ТР4 396 и показано на водача.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. Оспорена е изложената в АУАН и НП фактическа обстановка. Твърде се, че при издаването на НП е нарушен процесуалният закон. Не се излагат съображения. Сочи се още, че от издаването на НП /30.09.2010 г./ до връчването му /07.11.2012 г./ е изтекъл срок по-дълъг от предвидения в чл.82, ал.1, б.”а” и „б” от ЗАНН, което било предпоставка за неизпълнение на наложените му с НП наказания.
В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не се явява и негов процесуален представител.
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. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо. НП е било връчено на нарушителя на 07.11.2012 г., а на 08.11.2012 г. в Пътна полиция КАТ била депозирана жалба от П. Д. Д. с правно основание чл.59 от ЗАНН против НП № 1416/2012 г. на Началника на РУ на МВР град XXXXXXXXXX, т.е. в предвидения в закона седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят П. Д. Д. е на 43 години, живее в гр. XXXXXXXX, правоспособен водач на МПС.
На 13.09.2010 г. полицай Г. Г. С. – мл. автоконтрольор ГПП при ОД на МВР XXXXXXXXXX и колегата му Д. Б. С. също служител в ОД на МВР гр. XXXXXXXXXXX изпълнявали служебните си задължения. Около 00.37 часа по ПП1, Е79 в района на бензиностанция „XXXXXXXX” в гр. XXXXXXXXX в посока към Кресненското дефиле жалбоподателят П. Д. управлявал лек автомобил „Мини купър” с рег. № XXXXXXXXXXX със скорост 90 км в час. Ограничението в района било 40 км в час – въведено с пътен знак В26 – забранено е движението със скорост, по-висока от означената. Превишението на скоростта полицейските служители фиксирали с радар ТР4Д с № 386 и показано на водача. Във връзка с констатираното нарушение свидетелят С. съставил на нарушителя Д. акт за установяване на административно нарушение № 1416/20.09.10г.–913652, в присъствието на свидетеля Б., в който било посочено времето и мястото на извършеното, вида на управляваното МПС, от кого е управлявано, ограничението на скоростта в района, както и превишаването на скоростта, това че същото е установено с техническо средство радар, с посочване на номера му и правната квалификация на нарушението. Жалбоподателят се запознал с акта, написал възражения, че показанието за часа не отговаря на реалното астрономическо време и екземпляр от същия му връчили още същия ден – 13.09.2010 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 30.09.2010 г. от началника на РУ на МВР – гр. XXXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 1416/10, с което на нарушителя на основание чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 21, ал.2 от същия закон и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 10 контролни точки по чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП, което било връчено на нарушителя на 07.11.2012 г. На 08.11.2012 г. в Пътна полиция КАТ била депозирана жалба от П. Д. Д. с правно основание чл.59 от ЗАНН против НП № 1416/2012 г. на Началника на РУ на МВР град XXXXXXXXXXX.
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 показанията на свидетеля С. непротиворечиво изясняват възприетите факти от действителността, като изцяло кореспондират и със събраните по делото писмени доказателства и по-конкретно с АУАН. Съдът кредитира като годни доказателствени средства събрани по надлежния ред и списъка с идентификационните номера на преминали успешно последваща проверка – ПП средства за измерване СИ – радарни скоростомери, заповед с рег. № І-з-1687/02.07.2010 г. на Министъра на вътрешните работи.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е неоснователна. 
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 на Д. не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. НП е издадено от компетентен орган – началника на РУ на МВР XXXXXXXXX С. М..
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си П. Д. е осъществил от субективна и обективна страна състава на административното нарушение. В конкретния случай, затова че на 13.09.2010 г. около 00.37 часа на път 1 клас №1, в района на бензиностанция XXXXXXXXX в гр. XXXXXXXX посока Кресненското дефиле управлява л.а. с рег. № XXXXXXXXXX, с превишена скорост 90 км в час при ограничение 40 км в час въведено с ПЗ В26, фиксирано с радар ТР4 396 и показано на водача. От субективна страна деянието е извършено умишлено – Д. е съзнавал обществено опасните последици на нарушението и е искал тяхното настъпване, като е знаел че превишава скоростта въведена с пътен знак В26. Негово задължение като водач на МПС е да знае ЗДвП и по-конкретно при избиране скоростта на движение да спазва ограниченията.
С изменението на чл. 182 от ЗДвП, обн. ДВ, бр. 51/26.06.2007 г., се разшири възможността за установяване на факта на скоростта. След новелизацията от 2007 г. и отпадането на ал. 3 от чл. 182 на ЗДвП вече не са лимитирани техническите средства, с които може да се извърши измерване на скоростта. Законодателят не регламентира процеса на доказване на скоростта чрез посочване на способа за доказване /респ. средството за измерване/. Видът и годността на средството за измерване на скоростта не са предмет на регулиране на ЗДвП, а на Закона за измерванията, тъй като техническото средство е "средство за измерване" по легалната дефиниция на § 1, т. 27 от ДР на ЗИ. Контролът върху тези средства се осъществява по реда на гл. IV от Закона за измерванията и обстоятелството за извършена последваща проверка по чл. 43 от ЗИ върху процесното техническо средство. По аргумент от чл. 30, ал. 1 от Закона за измерванията, одобряването на типа на средството за измерване е със срок на валидност. Срокът на валидност на одобряването на типа на това средство за измерване видно от СИНПУПП-ППСИСИ-РС е от 18.03.2010 г. до 18.03 2011 г. или към датата на нарушението приписвано на Д. срокът на валидност не е изтекъл. Това обстоятелство не се отразява на годността на средството за измерване в контекста на правилото на чл. 30, ал. 5 от Закона за измерванията, според който, когато срокът на валидност на одобрения тип е изтекъл, намиращите се в употреба средства за измерване, които отговарят на одобрения тип, се считат от одобрен тип. В случая е приобщена разпечатка от паметта на радарното устройство, от която се установява скоростта на процесното МПС, като съответно годно и достоверно писмено доказателствено средство по чл. 127 от НПК е актът за установяване на административно нарушение /не се поставя въпросът за съотношението между чл. 189, ал. 2 от ЗДвП и чл. 14, ал. 2 от НПК, във връзка с доказателствената сила на АУАН/. Поддържаната теза не се разколебава от уредбата в чл. 165, ал. 2, т. 6 на ЗДвП на правомощието на контролните органи да използват технически средства, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство. За този довод е относимо изложеното във връзка с веществените доказателствени средства. Вътрешното убеждение на съда по същество е формирано в съответствие с чл. 14, ал. 1 от НПК. Събирането и проверката на доказателствата е подчинено на изискванията на чл. 107, ал. 3 и 5 от НПК. По изложените съображения, съдът намира, че жалбоподателят не е оборил пред първоинстанционния съд доказателствената сила на АУАН, с която той се ползва съгл. чл. 189, ал. 2 от ЗДвП. 
Съдът, счита че описанието на нарушението е достатъчно конкретно, за да обезпечи възможността на нарушителя да разбере за какво е привлечен да отговаря и кога и къде е извършено нарушението. Описанието съдържа фактите, явяващи се признаци от обективната страна на състава на нарушението и позволява субсумиране на твърдяното в хипотезата на правната норма, установяваща състава на нарушението.
Съдът намира, че при определяне на наложеното административно наказание административно наказващия орган се е съобразил с разпоредбата на чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП и с чл. 27 от ЗАНН. Съгласно чл.182. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 85 от 2004 г., бр. 51 от 2007 г.) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва: 1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.; 2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.; 3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв.; 4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 150 лв. и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство; 5. за превишаване над 41 км/ч - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство; 6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 250 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.
Съгласно чл. 27 от ЗАНН, административно наказващият орган определя наказанието, съобразявайки тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние, като съобрази наказанието в предвидените в закона граници. Наказанието в настоящия случай от законодателя е фиксирано точно, като наказанието, наложено от административно наказващия орган е определено именно в този размер – глоба 200 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, а съгласно Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 10 контролни точки, предвидени за извършеното нарушение. Ето защо съдът прецени, че НП е законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.
Съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателя, че от издаването на НП /30.09.2010 г./ до връчването му /07.11.2012 г./ е изтекъл срок по-дълъг от предвидения в чл.82, ал.1, б.”а” и „б” от ЗАНН, което било предпоставка за неизпълнение на наложените му с НП наказания и това е така, защото разпоредбата на чл.82, ал.1 се отнася за влезлите в сила НП /съгласно чл.82, ал.2 от ЗАНН Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието/, какъвто не е процесния случай.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА, като законосъобразно и правилно наказателно постановление № 1416 от 30.09.2010 г., издадено от С. Л. М., началник на РУ на МВР гр. XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1687 от 02.08.2010, с което на П. Д. от гр. XXXXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXX” №XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 21, ал.2 от същия закон и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 10 контролни точки по чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП
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:



















