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Р Е Ш Е Н И Е № 2471
гр. Сандански, 08.10.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 561 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 № 1296/2012 от 06.06.2012 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП XXXXXXXXX, в частта с което на Д. В. Д. от гр. XXXXXXXXX, ул. «XXXXXXXXX» XX бл.XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.3, т.2, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1500.00 лева за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. С НП на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП му е наложена и глоба в размер на 10 лева, за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП, по отношение на което няма жалба.
С жалбата е направено искане за неговата отмяна като незаконосъобразно и неправилно. Изложените доводи се свеждат до това, че жалбоподателят не е извършил визираното в НП нарушение. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с адвокат, поддържат жалбата и доразвиват съображенията си. 
Административно наказващият орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
Представител на Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, 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. НП е връчено на жалбоподателя на 03.06.2013г., а жалбата срещу него подадена в РУП-гр. XXXXXXXXX на 07.06.2013г., т.е. в предвидения в закона преклузивен 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 Д. В. Д., с ЕГН XXXXXXXXXX, неосъждан, работи, правоспособен водач на МПС, категории „В” и «М», наказван за леки нарушения по ЗДвП, към процесната дата с 12 общо отнети точки.
На 28.05.2012 г. полицай В. М. Б. - мл. автоконтрольор ри ГП към ОД на МВР гр. XXXXXXXX – РУП XXXXXXXXX и колегата му И. К. Б. изпълнявали служебните си задължения. Около 17.45 часа двамата свидетели се намирали на ПП-1 Е79 при мотел «XXXXXXXX» гр. XXXXXXXXXX, когато забелязали по него да се движи МПС – товарен автомобил „Фиат дукато”, с рег. № XXXXXXXXXX. Полицейските служители спрели и извършили проверка на водача на автомобила и установили, че това е именно Д. В. Д., който бил правоспособен водач на МПСи пътувал в посока гр. XXXXXXXXXX. Непосредствено след проверката свидетелят Б. му съставил АУАН № 1296/29.05.2012 г. по описа на РУП-гр. XXXXXXXXXX в присъствието на свидетеля, който свидетел установил непосредствено нарушението, описано в АУАН, а именно, че на автомобила няма залепен валиден винетен стикер за движение по Републиканската пътна мрежа за 2012 г., като включително при поискване не е представил контролен талон. Жалбоподателят подписал АУАН без възражения, като екземпляр от същия му бил връчен на още същия ден – 28.05.2012 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 06.06.2012 г. от ВНД началника на РУП – гр. XXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 1296/2012 от 06.06.2012 г., с което на Д. В. Д. от гр. XXXXXXXXXX, ул. «XXXXXXXXX» XX бл.XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.3, т.2, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1500.00 лева за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева, за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства.
	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 относно главния факт на доказване не са противоречиви, поради което съдът им даде вяра – свидетелят-полицейски служител няма спомен за случилото се, а жалбоподателят твърди, че действително не е имал залепен винетен стикер, но съобщава, че винетната такса е била заплатена. Съдът кредитира свидетелство за регистрация на процесното МПС като годно доказателство по делото, от което се установява, че процесното МПС е технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. Единствено от АУАН, който има доказателствена сила се установява нарушението, но същото се оборва от гласните доказателствени средства на жалбоподателя, което освен средство за защита е и основно доказателствено средство в процеса и от свидетелството за регистрация на МПС. Съдът им даде вяра, тъй като са подробни, последователни и логични, поради което отразеното в акта беше оборено. 
При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: 
Жалбата е подадена в законовия седмодневен срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице с право на жалба и е допустима. Разгледана по същество се явява основателна.
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: 
Съгласно чл. 179, ал.3, т.2, пр.1 от ЗДвП, водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба, както следва: при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, биз мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 /две/ оси, както и на пътните превозни средства по чл.10а, ал.6, т.3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 /две/ оси на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 тона – 1500 лева.
Съгласно 139, ал.5 от ЗДвП Движението на определените в ЗП пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от ЗП.
Съгласно чл.10. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 6 от 2004 г., изм. и доп., бр. 104 от 2005 г., изм., бр. 64 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г.) (1) За преминаване по републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци, Министерският съвет може да въвежда само една от следните такси:
1. такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса; заплащането на винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци; размерът на винетните такси, включително административните разходи, за всички категории превозни средства се определя от Министерския съвет, така че да не е по-висок от максималните размери, посочени в приложение № 1;
2. такса за изминато разстояние - ТОЛ такса; заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство и се определя за всеки отделен път или пътен участък; в тези случаи администрацията, управляваща пътя, задължително осигурява и сигнализира дублиращ път.
(2) Въвеждането на една от таксите по ал. 1 за преминаване по републикански пътища, които са извън трансевропейската пътна мрежа или по техни участъци, с цел управление на пътните потоци по паралелни (алтернативни) направления на трансевропейската пътна мрежа, не трябва да води до дискриминация по отношение на международния трафик и до нарушаване на конкуренцията между отделните превозвачи.
Налице е разминаване между словесно и цифрово описание на нарушението в АУАН и в НП, от една страна се твърди, че жалбоподателят е управлявал без залепен валиден стикер, което е нарушение на чл.100, ал.2 от ЗДвП, а от друга страна, че се движи по републиканските пътища без платена винетна такса, което е нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, което предпоставя съществено нарушение на процесуалните правила и води до отмяна на НП, без съдът да е длъжен да изследва въпроса по същество.
На следващо място, описателната част на нарушението, както в АУАН, така и 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. Съдът намира, че в обстоятелствената част на постановлението, извършеното от водача нарушение не е в достатъчна степен конкретизирано, тъй като не е посочено колко са местата за сядане, колко е максимално допустимата маса на автомобила, поради което жалбоподателят е поставен в невъзможност да разбере в какво точно се изразява вмененото му във вина нарушение, поради което обжалваното НП ще следва да бъде отменено.
На самостоятелно основание, безспорно се доказа, че процесното МПС е било с максимално допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, а местата с мястото на водача са по-малко от две, поради което попада в хипотезата на чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП.
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.
По изложените съображения съдът намира, че обжалваното НП следва да бъде отменено в обжалваната част.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1296/2012 от 06.06.2012 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП XXXXXXXXXX, в частта с което на Д. В. Д. от гр. XXXXXXXXXX, ул. «XXXXXXXXXX» XX бл.XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал.3, т.2, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1500.00 лева за нарушение на чл.139 ал.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:






