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Р Е Ш Е Н И Е № 413
гр. Сандански, 24.02.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на шести февруари две хиляди и четиринадесета година, наказателно отделение, първи състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 1007 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 № 56/2013 от 12.03.2013 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП гр. XXXXXXXXX, с което на Д. Ц. К. от с. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXX, на основание чл. 80, т.5 от ЗБЛД му е наложена глоба в размер на 100.00 лева за нарушение по чл.6 от ЗБЛД.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Наведените доводи се свеждат до това, че са налице множество процесуални действия, както на актосъставителя, така и на наказващия орган, без да се сочат конкретни такива. 
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 12.03.13 г., а жалбата срещу същото е подадена на 02.12.2013 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:
	При извършена на 07.03.2013 г. около 02.10 часа в гр. XXXXXXXX, ул. «XXXXXXXXX» полицейска проверка от страна на свиделите Д. П. и Р. М.  на жалбоподателя Д. К., след поискване последният не могъл да представи документ, с който да удостовери самоличността си.	След извършена проверка в дежурната част била установена самоличността на жалбоподателя.
Съставен му бил АУАН от 07.03.2013 г. за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД, с който акт жалбоподателят се запознал, подписал без възражения и екземплар от същия му връчили още същия ден.
	Въз основа на съставеният АУАН е издадено наказателно постановление № 56/2013 от 12.03.2013 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП гр. XXXXXXXX, с което на Д. Ц. К. от с. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 80, т.5 от ЗБЛД му е наложена глоба в размер на 100.00 лева за нарушение по чл.6 от ЗБЛД.
Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните гласни такива посредством разпита на свидетелите П. и М.. Показанията на свидетелите са последователни, логични и безпротиворечиви, поради което съдт им даде изцяло вяра. 
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. 
От правна страна настоящият състав на съда намира, че жалбоподателят е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна състава на административното нарушение на чл. 6 от ЗБЛД, което е такова на формално извършване, поради което правилно е ангажирана административно наказателната му отговорност на осн. чл. 80, т. 5 ЗБЛД. С посочената норма се санкционира непредставянето  на компетентните органи на следващите се документи за самоличност от всеки гражданин на Република България, което е въздигнато в задължение с императивен характер в разпоредбата на чл. 6 ЗБЛД. В рамките на своята компетентност полицейските служители при извършена полицейска проверка са поискали представянето на документ за самоличност на жалбоподателя, при което той не могъл да представи такъв. В случая не е налице неяснота, или противоречие със закона. 
При така изложените правни и фактически съображения съдът счита, че издаденото наказателно постановление, с което на основание чл. 80, т. 5 ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00 лв. за извършено административно нарушение по чл. 6 ЗБЛД е законосъобразно  и  обосновано. 
При определяне вида на наложеното наказание наказващият орган е определено в рамките на санкцията на чл.80 от от ЗБЛД, но при определянето му обаче наказващият орган не е взел предвид разпоредбата на чл.27 ал.2 от ЗАНН. При определяне на нейният размер следва да се съобрази конкретната сравнително ниска степен на засягане на обществените отношения от страна на жалбоподателя с извършеното деяние, обстоятелството, че жалбоподателя живеел в района на извършване на проверката, че няма данни за други негови противообществени прояви.
Съдът намира, че неотчитайки тези обстоятелства наказващият орган е наложил несправедливо наказание. Предвид на това наказателното постановление следва да се измени като наказанието се намали до размер към минимума на предвиденото, а именно 50лв. за да съответства на извършеното. 
По изложените по-горе съображения,  съдът счита, че наложената глоба в този й размер е завишена, като в този смисъл наказанието се явява несправедливо, поради което същото следва да бъде намалено от 100,00 лв. в размер минимално предвиден от закона, а именно 50 лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 56/2013 от 12.03.2013 г., издадено от Ч. А. Н., ВНД началник на РУП гр. XXXXXXXXX, с което на Д. Ц. К. от с. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 80, т.5 от ЗБЛД му е наложена глоба в размер на 100.00 лева за нарушение по чл.6 от ЗБЛД, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лева.
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:







