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Р Е Ш Е Н И Е № 692
гр. Сандански, 26.03.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Маргарита Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 46 по описа на съда за 2014 г.
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 2587/13 от 10.10.2013 г., 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 Б. В. В. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП, затова че на 11.09.2013 г. около 11.30 часа на ПП1 Е79 с. XXXXXXXXXX в посока гр. XXXXXXXXX управлява л.а. XXXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXXXX” ЕООД, без да притежава свидетелство за управление на МПС, с което е извършил: 1. Управлява ППС без да е правоспособен водач.
 Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че наказателното постановление е незаконосъобразно и неправилно, тъй като не е допуснал твърдяното в наказателното постановление нарушение на правилата за движение, тъй като притежава СУ на МПС. 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. 
Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, не изпраща свой представител и не изразява становище.
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 06.01.2014 г. /л.5/, а жалбата срещу същото е подадена на 08.01.2014 г. /л.2/, т.е. в предвидения преклузивен седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Б. В. В., с ЕГН XXXXXXXXXX, живее в гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, правоспособен водач на МПС категория „А” от 06.08.2012 г. 
На 11.09.2011 г. около 11.30 жалбоподателят В. управлявал лек автомобил марка л.а. с рег. № XXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXXXXX” ЕООД по ПП1 Е79. На същата дата полицейските служители – свидетелите К. П. и И. Н., и двамата мл. автоконтрольори при Г”ПП” РУП XXXXXXXXXX били на работа в района на с. XXXXXXXXXX, когато спрели за проверка преминаващият от там лек автомобил марка „Рено Сценик” с рег.№ XXXXXXXXX, управляван от жалбоподателя. След като извършили проверка свидетелят П. съставил акт за установяване на административно нарушение № 2587/09.10.2013 г. в присъствието на свидетеля И. Н., за нарушение по чл.150 от ЗДвП. Жалбоподателят се запознал със съдържанието на АУАН и го подписал без възражение.
Въз основа на административно наказателната преписка на 10.10.2013 г. от началника на РУП – гр. XXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 2587/13 от 10.10.2013 г., 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 Б. В. В. от гр. XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от НП № 2587/13 от 10.10.2013 г., АУАН № 2587/09.10.2013 г., заповед, писмо с рег. № 6075/12.02.2014 г. по описа на ОД на МВР XXXXXXXXXX, показанията на свидетеля Н.. 
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 не са достатъчно информативни, тъй като св. М. твърди, че не си спомня нищо по случая, но сочи, че потвърждава това, което е записано в АУАН. От акта за установяване на административно нарушение се установява времето – 11.09.2011 г., мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушението, включително липсата на лице на което да е връчен АУАН. От писмо по описа на ОД на МВР XXXXXXXXXX се установява наличието на правоспособност на водача за категория А и налагането му на наказания за нарушения по ЗДвП.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна, макар и не на посочените в нея основания. 
Но въз основа на извършената служебна 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: 
Съдът намира, че е налице разминаване в записаното в АУАН и в НП, като време на извършване на нарушението, в АУАН е записано 11.09.2011 г., а в НП – 11.09.2013 г. Действително най-вероятно се касае за техническа грешка при изписване на годината на извършване на нарушението в АУАН, но ЗАНН и НПК не познават понятието поправка на очевидна техническа грешка.
На следващо място, от АУАН не става ясно на кого точно е връчен АУАН, поради липса на изписване на името на лицето в разписката, а отделно от това е налице подпис на свидетел при отказ да подпише АУАН, без отново да са изписани имената му.
 Предвид всичко казано по-горе, съдът намира, че е нарушено правото на защита на жалбоподателя, изразяващо се в невъзможността да разбере кога точно е извършено нарушението и връчен ли е на същия АУАН, поради което са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН и в тази връзка НП следва да бъде отменено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2587/13 от 10.10.2013 г., 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 Б. В. В. от гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:






