4

Р Е Ш Е Н И Е № 2089
гр. Сандански, 13.08.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на петнадесети юли две хиляди и тринадесета година, наказателно отделение, първи състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 371 по описа на съда за 2013 г.
и за да се произнесе взе предвид следното:
	Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
	Обжалвано е наказателно постановление № 667 от 14.03.2013 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., с което на Й. И. Ч. от гр. XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 700.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца и на основание Наредба № І-2539 на МВР са му отнети 10 контролни точки за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от същия закон, на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба 200 лева за нарушение на чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП му е наложена глоба от 10 лева за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП, затова че на 09.03.2013 г. около 20.12 часа в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX”в посока ул. “XXXXXXXXX”, срещу дом № XX управлява лек автомобил с рег. № XXXXXXXXXXX, след употреба на алкохол, а именно 1.02 /едно цяло и нула два/ промила, доказано с техническо средство дрегер алкотест 7410 № 0186, проба №651 и показано на водача. Издаден е талон за мед. изследване № 0446253. Водачът управлява МПС, след като е лишен от това му право с НП1636/11 г., връчено на 18.02.2013 г. Не носи свидетелство за регистрация на МПС. 
	Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за отмяна на НП като неправилно и незаконосъобразно. Изложените доводи се свеждат до това, че не е извършил виновно визираните в НП нарушения.
	В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява, явява се негов процесуален представител. Поддържа жалбата на посочените в нея основания, в заключение пледира за изменение на НП.	Административно наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
РП-Сандански, редовно призована не изпраща представител.
	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 12.04.2013 г. /л.5/, а жалбата срещу същата е подадена и заведена в РУП-XXXXXXXXX на 15.04.2013 г. /л.2/, 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 Й. И. Ч. е с ЕГН: XXXXXXXXXX, живее в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, правоспособен водач на МПС.
На 09.03.2013 г. полицай при РУП – гр. XXXXXXXX Б.Н. Ц. и колегата му И. Д. С. изпълнявали служебните си задължения. Около 20.12 часа двамата се намирали в гр. XXXXXXXXX на ул. „XXXXXXXXXXX”, срещу дом № XX, където спрели за проверка лек автомобил “Ауди А3” с ДК№ XXXXXXXXXX, който се движел в посока ул. “XXXXXXXXXX”, управляван от Й. И. Ч., собственост на Д. И. Г. от с. XXXXXXXXXXX. В хода на проверката, свидетелите изпробвали жалбоподателя с техническо средство дрегер алкотест 7410 № 0186, с проба № 651, което отчело 1,02 промила, показали го на водача и същият не оспорил показанията на техническото средство. Установили още, че водачът е лишен да управлява МПС по административен ред и не носи свидетелство за регистрация на МПС. Поради това на нарушителя бил съставен акт за установяване на административно нарушение рег. № 667/11.03.2013 г. и издаден талон за медицинско изследване № 0446263. В АУАН било посочено времето и мястото на извършеното, вида на управляваното МПС, от кого е управлявано, номера на техническото средство, с който е установено наличието на алкохол и концентрацията на алкохол в кръвта, която е установена, обстоятелството, че е лишен по административен ред да управлява МПС и че не носи свидетелство за регистрация на МПС и правната квалификация на нарушението. Жалбоподателят се запознал с АУАН и го подписал без възражение, както и получил екземпляр от същия още същия ден. Бил му издаден талон за медицинско изследване, в който записали, че следва да се яви във ФСМП-гр. XXXXXXXXXXX до 21.00 часа, но същият не отишъл да му бъде взета кръвна проба.
Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение от началника на РУП – гр. XXXXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 667 от 14.03.2013 г., с което на Й. И. Ч. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 700.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца и на основание Наредба № І-2539 на МВР са му отнети 10 контролни точки за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от същия закон, на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба 200 лева за нарушение на чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП му е наложена глоба от 10 лева за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП
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 показанията си свидетелите Ц. и С. непротиворечиво изясняват възприетите факти от действителността, които изцяло кореспондират и със събраните по делото писмени доказателства. Още повече, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на противното. 
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 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. Нарушенията са описани 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 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 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 Ч. 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 процесния автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,02 на хиляда, установено по надлежния ред – с дрегер алкотест. 
Административно наказващият орган правилно е квалифицирал деянието му като нарушение на посочената норма и го е санкционирал с предвидените за нея административно наказание глоба в размер на 750 и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца и е отнел 10 контролни точки. Наложената глоба е в минимума на средния размер - 750 лева, предвидена в чл. 174, ал.1 от ЗДвП, лишаването от правоуправление е също в минимума на средния размер –  8 месеца и са съобразени с тежестта на нарушението /в случая концентрацията на алкохол в кръвта е в близост до предвидения максимум на границата, определяща деянието като административно нарушение от 0,5 промила – 1,2 промила, а именно 1,05 промила/, поради което и дори съдът да приеме, че материалното положение на жалбоподателя е тежко /за което не е представил доказателства/, то правилно наказващият орган е наложил, предвидените наказания около средния размер, като контролните 10 точки, които са му отнети остават непроменени, предвид обстоятелството, че същите се налагат ex lege.
По т. 2 от НП, съдът намира, че не се доказаха обективните и субективни признаци от състава на нарушението. Съгласно чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП “Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.: който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред”. Установи се, че нарушителят Ч. е лишен по административен ред да управлява МПС с НП 1636/2011 г., връчено на 18.02.2013 г., но към датата на извършване на нарушението няма данни НП да е влязло в сила. Служебно известно на съдията-докладчик по делото е, че НП 1636/2011, издадено от началника на РУП XXXXXXXXX е изменено с решение № 1174/14.05.2013 г., постановено  по АНД № 221/2013 г., влязло в сила на 05.06.2013 г., поради което съдът намира, че не са осъществени признаците, както от обективна, така и от субективна страна на процесното нарушение. В този ред на мисли, в тази част НП следва да бъде отменено.
По т.3 от НП, съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си Й. Ч. е осъществил от субективна и обективна страна състава на административното нарушение по чл.100, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, според който: „Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: свидетелство за регистрация на МПС, което управлява. Съгласно чл. 183, ал.1, т.1 пр.3 от ЗДвП „Наказва се с глоба 10 лв. водач, който не носи определените документи - свидетелство за регистрация на управляваното МПС”.  Наказанието е определено в точно фиксирания от законодателя размер – 10 лева, поради което не подлежи на корекция.

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 :
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 667 от 14.03.2013 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., в частта, с която на Й. И. Ч. от гр. XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 700.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца и на основание Наредба № І-2539 на МВР са му отнети 10 контролни точки за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от същия закон и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП му е наложена глоба от 10 лева за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 667 от 14.03.2013 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., в частта, с която на Й. И. Ч. от гр. XXXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба 200 лева за нарушение на чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП .

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

