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Р Е Ш Е Н И Е № 264
гр. Сандански, 05.02.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на осми януари 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. № 1073 по описа на съда за 2013 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.53 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 1158/12 от 21.05.2012 г., издадено от Ч. А. Н., на длъжност ВНД началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Iз-1687/02.08.2010 г., с което на А. Е. П. от гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и на основание Наредба № I-1959 на МВР са му отнети общо 6 контролни точки по чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 150а, ал.1 от същия закон, затова че на 12.04.2012 г. около 14:45 часа в гр. XXXXXXXX ул. „XXXXXXXXX” в посока изхода на града управлява мотоциклет с рег. № XXXXXXXXX без да притежава свидетелство за управляние валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че на посочената дата не е управлява мотоциклет с рег. № XXXXXXXXXX.
В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща свой процесуален представител.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
За Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, представител 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. Процесното НП съдът приема, че е редовно връчено на жалбоподателя на 05.12.2013г. /л.3/, а жалбата срещу същото е подадена на 11.12.2013г., 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 А. Е. П., с ЕГН XXXXXXXXXXX, живее в гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX.
На 12.04.2012 г. около 14:45 часа в гр. XXXXXXXXXX по ул. „XXXXXXXXX” в посока изхода на града А. Е. П. управлявал мотоциклет с рег. № XXXXXXXXXX. На същата дата полицейските служители – свидетелите К. Г. и В. М. били на работа. Свидетелят Г., след като извършил проверка на жалбоподателя съставил акт за установяване на административно нарушение № 1158/16.05.2012 г. в присъствието на свидетеля В. М. на А. Е. П., затова че на 12.04.2012 г. около 14:45 часа в гр. XXXXXXXXX ул. „XXXXXXXXXX” в посока изхода на града управлява мотоциклет с рег. № XXXXXXXXXX без да притежава свидетелство за управляние валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство - нарушение по чл.150а от ЗДвП. Жалбоподателят се запознал със съдържанието на АУАН, подписал го без възражение и получил екземпляр от същия.
Въз основа на административно наказателната преписка на 21.05.2012 г. от ВНД началника на РУП на МВР – гр. XXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 1158/12, с което на А. Е. П. от гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и на основание Наредба № I-1959 на МВР са му отнети общо 6 контролни точки по чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 150а, ал.1 от същия закон.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от НП № 1158/12 от 21.05.2012 г., АУАН № 1158/16.05.2012 г., заповед. 
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 писмени докателства в своята цялост не са противоречиви, поради което ги възприе изцяло. 
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
За да е осъществен състава на нарушението по чл. 150а, ал.1 ЗДвП, нарушителят следва да управлява моторно превозно средство, без свидетелство за правоуправление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство като алинея втора визира категориите правоспособност, различни от посочените в чл. 149 от ЗДвП. 
Правоспособността на водачите, според посочената законова норма се определя съобразно вида на МПС и неговата допустима максимална маса. 
Предвид законовата разпоредба, упомената по- горе, съществен елемент при определяне правоспособността на водача е както вида на управляваното от него МПС, така и допустимата му мощност и максимална маса. Последните обстоятелства не са посочени нито в АУАН, нито в атакуваното наказателно постановление. Както контролния, така и административно наказващият орган при описание обективните признаци на състава на нарушението са посочили, че МПС е мотопед, като не са описали допустимата мощност и максимална маса на мотоциклета, респективно– неговата категория, съобразно нормата на чл. 150а, ал.2 ЗДвП, която е от значение за определяне правоспособността на водача. Липсата на това обстоятелство представлява нарушение на процесуалните правила, което е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя досежно твърдяното нарушение по чл. 150а ЗДвП
Предвид изложеното, съдът намира, че АУАН и издаденото въз основа на него НП не отговарят на изискванията на чл.42, т.4 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В АУАН и в НП липсва описание на нарушението по изискуемия от закона начин. Направеното общо описание не съответства на законовото изискване за пълно фактическо описание на нарушението и с посочване на елементите на обстоятелствата, при които то е осъществено. Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, следва да се съдържат, както в акта за установяване на административно нарушение, така и в издаденото въз основа на него наказателно постановление. Разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН са императивни, защото осигуряват правото на защита на привлечения към административно наказателна отговорност, включващо и правото му да знае в какво точно административно нарушение е обвинен, за да може да организира защитата си в пълен обем. 
Предвид горното, съдът намира, че са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1158/12 от 21.05.2012 г., издадено от Ч. А. Н., на длъжност ВНД началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Iз-1687/02.08.2010 г., с което на А. Е. П. от гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и на основание Наредба № I-1959 на МВР са му отнети общо 6 контролни точки по чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 150а, ал.1 от същия закон.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:






