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Р Е Ш Е Н И Е № 3206
гр. Сандански, 16.12.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и първи ноември 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. № 788 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 № 1483/2013 от 24.06.2013 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП гр. XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., с което на Т. В. Б. от гр. XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 5 месеца, затова че на 16.06.2013 г. около 15.05 часа на път 1 клас 1, км. 413+5, управлява т.а. Скания XXXXXXXXXX и прикачено към него полуремарке Кьогел XXXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXXXX” ООД, като водачът е спрян при ресторант „XXXXXXXXXXX”, поради забрана за да паркира автомобила на посоченото безопасно място след устно разпореждане, не се подчинява и заявява, че ще продължи и не премества автомобила.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че не е осъществена изложената в НП фактическа обстановка, като алтернативно се пледира  за приложението на маловажност на случая.
В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява.
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. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо. НП е връчено на жалбоподателя на 02.09.13 г., а жалбата срещу същото е подадена на 02.09.2013 г., т.е. в предвидения в ЗАНН преклузивен седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Т. В. Б., с ЕГН XXXXXXXX, живее в гр. XXXXXXXXX, правоспособен водач на МПС. 
На 16.06.2013 г. мл. автоконтрольор В. М. и полицай И. Б. били на работа. Около 15.05 часа двамата свидетели се намирали на ПП-1, Е-79 км 413+200, когато забелязали да се движи товарен автомобил „Скания”, с рег.№ XXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXXXX” ООД, на който подали стоп-палка и спрели на ресторант „XXXXXXXXXX”, а на водача на автомобила Т. В.Б. указали, да не потегля, поради забрана на движение на товарни автомобили за времето от 14.00 до 20.00 часа. Жалбоподателят Б. отказал да паркира автомобила на посоченото място след устно разпореждане не се подчинил и не преместил автомобила.
Във връзка с констатираното нарушение свидетелят М. съставил на нарушителя Б. акт за установяване на административно нарушение № 1483/17.06.2013 г., в присъствието на свидетеля Б., в който било посочено времето и мястото на извършеното, вида на управляваното МПС, от кого е управлявано, извършеното нарушение и правната квалификация на нарушението. Жалбоподателят се запознал с акта и направил възражение, че е спазил всички разпореждания, но се е забавил 2 минути с паркирането. Екземпляр от същия му връчили още същия ден –16.06.2013 г. Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение от ВНД началника на РУП – гр. XXXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 1483/2013 от 24.06.2013 г., от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП гр. XXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., с което на Т. В. Б. от гр. XXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 5 месеца.
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 М. 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. 
	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. АУАН и НП са издадени от компетентни органи. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци, обстоятелствата, при които е извършено, като непосочването на доказателствата, които го потвърждават не е от категорията на съществените процесуални нарушения, което да е ограничило правото на защита на наказаното лице. 
Законосъобразно и правилно административно наказващият орган е квалифицирал деянието на жалбоподателя като нарушение на чл.103 пр.3 от ЗДвП: “При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания.” и на основ. чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП, съгласно който „Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението”, го е санкционирал с предвидената за такова нарушение административна санкция глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 5 месеца. 
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си Т. Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административните нарушение по чл.103, пр.3 от ЗДвП. В конкретния случай, за това че на 16.06.2013 г. около 15.05 часа на път 1 клас 1, км. 413+5, управлява т.а. Скания XXXXXXXXX и прикачено към него полуремарке Кьогел XXXXXX, собственост на „XXXXXXXXX” ООД, като водачът е спрян при ресторант „XXXXXXXX”, поради забрана за да паркира автомобила на посоченото безопасно място след устно разпореждане, не се подчинява и заявява, че ще продължи и не премества автомобила.
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. Наложената глоба обаче е в максимален размер от 200 лева, предвиден в чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП и не е съобразена с тежестта на нарушението, младата възраст на лицето, подбудите – малкото разстояние, което е оставало до крайната цел и отсъствието на данни за други негови противообществени прояви – наказван само веднъж за нарушение по ЗДвП, за което следва глобата да бъде намалена до размер на 50.00 /петдесет/ лева, а лишаването от правоуправление в размер на 1 месец.
Съдът не споделя възраженията на процесуалния представител на жалбоподателя, че не е доказано извършването на нарушението и че е налице маловажност на случая, тъй като не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обичайната.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1483/2013 от 24.06.2013 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП гр. XXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., с което на Т. В. Б. от гр. XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 5 месеца, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лева, а лишаването от право да управлява МПС на 1 /един/ месец.
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:

























