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Р Е Ш Е Н И Е № 621
гр. Сандански, 18.03.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и пети 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. № 61 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 № 2474 от 03.10.2013 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП XXXXXXXXX, с което на Ф. В. С. от гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 174 ал.3 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл. 174, ал. 3, пр.1 от същия закон и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, а на основание Наредба №І-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки- по чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от същия закон.
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, издадено при съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно, тъй като не е извършил визираните в АУАН и НП нарушения. В съдебно заседание жалбоподателят се явява. Явява се и негов процесуален представител, който поддържа жалбата и иска отмяна на НП.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
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 13.10.2014 г, а жалбата срещу същото подадена на 16.01.2014 г.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Ф. В. С. е на 33 години, живее в гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXX” № XX.
На 29.09.2013 г. полицай В. Б. и колегата му Д. С. били на работа и изпълнявали служебните си задължения като автопатрул по СОТ. Около 04.30 часа на улица, находяща се в гр. XXXXXXXXXX спрели за проверка движещият се в същия район лек автомобил „Алфа Ромео” с рег. № XXXXXXXXX, управляван от Ф. В. С.. Управляващият автомобила лъхнал на алкохол, което накарало полицейските служители да извикат колегите си младши автоконтрольор – К. Г. и Г. Г.. Свидетелят Б. поискал документите му, които му били предоставени от жалбоподателя, след което мл. автоконтрольор Г. го поканил да бъде тестван с техническо средство, но жалбоподателят отказал. Свидетелят Г. съставил на нарушителя акт за установяване на административно нарушение № 2474/30.09.2013 г., който бил подписан от свидетелите Б. и С., а Г. се подписал като свидетел, че лицето отказва да се запознае със съдържанието на АУАН. Била изготвена и разписка, че лицето отказва да получи екземпляр от акта, което не било скрепено с подписа на един свидетел.
Въз основа на административно наказателната преписка на 03.10.2013 г. от началника на РУП – гр. XXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 2474 от 03.10.2013 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП XXXXXXXXXX, с което на Ф. В. С. от гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 174 ал.3 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл. 174, ал. 3, пр.1 от същия закон и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, а на основание Наредба №І-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки- по чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от същия закон.
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 – обясненията на жалбоподателя и показанията на свидетеля Б. и обяснениятана жалбоподателя в своята цялост не са противоречиви и кореспондират помежду си. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. Съдът не намери изопачени факти в показанията на тези свидетели, изложението им е последователно и звучи житейски логично и достоверно, поради което съдът им даде изцяло вяра, още повече че същите кореспондират с приетите по делото писмени доказателства, с изключение отразения в АУАН отказ от подписване и връчване на акта.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
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: 
В приложения по делото акт е посочено, че жалбоподателят е отказал да подпише акта, както и че е отказал да получи същия. Установи се от доказателствата по делото, че не е правен опит за връчването му, нито му е издаван талон за вземане на кръвна проба. Съдът счита, че актосъставителят, след като извърши констатация и събере данни, които да навеждат на извода за извършеното административно нарушение, е длъжен да покани нарушителя за съставяне на акта, което не е сторил. В поканата следва да се съдържа недвусмислено изявление на органа към лицето, че същото се поканва на определена дата и час, именно - за да му бъде съставен акт за нарушение, а не по друг повод. Само при наличието на надлежно връчена такава покана, ако нарушителят не се яви в определения ден и час, съставянето на акта в негово отсъствие ще попадне в хипотезата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН /в тази насока Решение № 454 от 8.01.2008 г. на АдмС - Благоевград по к. н. а. х. д. № 837/2007 г., Решение № 273 от 14.04.2008 г. на АдмС - Благоевград по к. н. а. х. д. № 1089/2007 г и др../. 
Но дори това да не беше така, то отказът му да подпише акта и да получи екземпляр от същия не е отразен по предвидения в закона ред, а именно в присъствието на един свидетел, което от своя страна е грубо нарушение на изискванията на чл.43 ал.1 и ал.2 от ЗАНН, с което е нарушено правото на защита на жалбоподателя и води до порочност на акта за установяване на административно нарушение.
На следващо място не е посочено мястото на извършване на нарушението, къде точно жалбоподателят е отказал да бъде изпробван с техническо средство.
Тези нарушения са съществени, защото ограничават правото на защита на наказаното лице относно обективни елементи от състава на нарушението, опорочават АУАН и наказателното постановление, като правят незаконосъобразно НП само на тези  основания, и води до отмяната му изцяло.
Предвид горното, съдът намира, че са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН, а щом това е така, то наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова, следва да бъде отменено, без да се обсъждат по същество събраните доказателства.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 2474 от 03.10.2013 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП XXXXXXXXXX, с което на Ф. В. С. от гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл. 174 ал.3 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл. 174, ал. 3, пр.1 от същия закон и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, а на основание Наредба №І-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки- по чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл.174 ал.3 пр.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:

