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Р Е Ш Е Н И Е № 3037
гр. Сандански, 30.11.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на тридесети ноември две хиляди и тринадесета година, наказателно отделение, втори състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева

при секретаря Донка Бабанова, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. № 652 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 № 1516 от 21.06.2013г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., с което на П. С. Б. от с. XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX”, ЕГН - XXXXXXXXXX, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 400.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон, затова че: на05.06.2013г. около 13.18 часа на път 1 клас №1, по ПП-1,  Е-79, в района на с. XXXXXXXX в посока гр. XXXXXXXXX – гр. XXXXXXXXX, 410 км,  управлява лек автомобил XXXXXXXXX, като се движи със 108 км/ч при ограничение 50 км/ч. валидно за населено място и въведено с табела Д-11. Скоростта установена със система за контрол и видеонаблюдение  ТFR1-М, радар № 578, клип № 3231. Наказауема скорост 105 км/ч предвид допустима грешка от 3 %, съгласно ОВ 5090/11 год.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за отмяна на НП,  като неправилно и незаконосъобразно. 
	В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, явява се негов процесуален представител. Пледира за отмяна на наказателното постановление. Излага съображения в насока, че изцяло е опорочена процедурата по издаване на НП, тъй като законодателят е предвидил за нарушения по ЗДвП установени с технически средства да се издава електронен фиш, а не НП.
	Административно наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
Районна прокуратура - Сандански, редовно призована, не изпраща свой 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 12.07.2013г., а жалбата срещу същото е подадена на 16.07.2013г., т.е. в предвидения от законодателя 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:
 	На 05.06.2013г. полицай С. З. – мл. автоконтрольор ГПП при ОД на МВР гр. XXXXXXXXXX и колегата му В. Л., също служител в ГПП при ОД на МВР гр. XXXXXXXXXXXX изпълнявали служебните си задължения. Около 13.18 часа по ПП-1, Е-79  в района на с. XXXXXXXXXX, посока гр. XXXXXXXX – гр. XXXXXXXX, км.410 жалбоподателката Б. управлявала лек автомобил “Опел Астра”, с рег. № XXXXXXXXXX, собственост на С. Й. И. от с. XXXXXXXXXX. Ограничението в района било 50 км в час, въведена забрана с пътен знак Д-11. Превишението на скоростта било установено и заснето с техническо средство ТFR1-М, радар № 578, клип № 3231.
Във връзка с констатираното нарушение, на 12.06.2013г. свид.С. З. съставил на нарушителя Б. акт за установяване на административно нарушение № 1516/12.06.2013г., в присъствието на свидетеля В. Л., 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 и заснето с техническо средство, както и вида и номера му, с който е установено наличието на превишението на скоростта и правната квалификация на нарушението. Жалбоподателката се запознала с акта, не направила възражение и екземпляр от същия й бил връчен още същия ден – 12.06.2013г., в деня на съставянето му. Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение от началника на РУП – гр. XXXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 1516/13 от 21.06.2013г., с което на П. С. Б. от с. XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 400.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон
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 свидетелските показания непротиворечиво изясняват възприетите факти от действителността, като 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. Жалбоподателят не ангажира доказателства. 
	При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е неоснователна.
Законосъобразно и правилно административно наказващият орган е квалифицирал деянието на жалбоподателката като нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП към датата на извършване на нарушението я е санкционирал с предвидената за такова нарушение административна санкция глоба в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Обжалваното НП административно наказващият орган правилно го е санкционирал, затова в тази част е правилно и законосъобразно. Съгласно разпоредбата на  чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП към датата на извършване на нарушението, която гласи: “Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва: – за превишаване над 50 km/h - с глоба 350 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.  
	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 Б. не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. НП е издадено от компетентен орган – началника на РУП гр. XXXXXXXXXXX. 
Настоящата инстанция намира, че не е основателно възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че е опорочена процедурата по издаването на НП, тъй като е следвало да бъде издаден електронен фиш, а не НП. Изводи в тази насока съдът направи, като анализира разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, според който “При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.». При издаването на електронния фиш законодателят е изключил възможността за налагане на друго наказание освен глобата. Видно е, че за процесното нарушение законодателят в разпоредбата на чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП е предвидил и наказание лишаване от право да управлява МПС, освен глобата, поради което правилно административно-наказващият орган е издал НП, въз основа на съставен АУАН и не е бил издаден електронен фиш.
	Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си П. Б. е осъществила от субективна и обективна страна състава на административното нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП. В конкретния случай, за това че на 05.06.2013г. около 13.18 часа на път 1 клас №1, по ПП-1,  Е-79, в района на с. XXXXXXXXX в посока гр. XXXXXXXXX – гр. XXXXXXXXXXXX, 410 км,  управлява лек автомобил XXXXXXXXXXXX, като се движи със 108 км/ч при ограничение 50 км/ч. валидно за населено място и въведено с табела Д-11. Скоростта установена със система за контрол и видеонаблюдение  ТFR1-М, радар № 578, клип № 3231. Наказауема скорост 105 км/ч предвид допустима грешка от 3 %, съгласно ОВ 5090/11 год. От субективна страна деянието е извършено умишлено – Б. е съзнавала обществено опасните последици на нарушението и е искала тяхното настъпване, като е знаела, че превишава скоростта, въведена с пътен знак Д-11. Нейно задължение като водач на МПС е да знае ЗДвП и по-конкретно при избиране скоростта на движение да спазва ограниченията.	
Безспорно от писмото на Областно пътно управление гр. XXXXXXXX се установява, че на главен път Е-79, км 410,000, в района на с. XXXXXXXXXXXX в посока XXXXXXXXXX няма поставени пътни знаци за ограничение на скоростта. Участъка от пътя при км 410,000 се намира в населеното място XXXXXXXXXX, където допустимата скорост на движение е 50 км/час. 

	След като правилно е квалифицирал процесното нарушение на основание чл.182, ал.1, т.6 ЗДвП, административно-наказващият орган е наложил на жалбоподателката наказание „Глоба” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за нарушение по чл.21, ал.1 ЗДвП. При определяне на това наказание административно-наказващият орган е съобразил тежестта на разглежданото нарушение и правилно е определил наказанието  на жалбоподателката в границите, предвидени в съответната правна норма.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 ПОТВЪРЖДАВА, като законосъобразно и правилно наказателно постановление № 1516 от 21.06.2013г., 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 П. С. Б. от с. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX”, ЕГН - XXXXXXXXXX, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 400.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за нарушение на чл.21, 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:

