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Р Е Ш Е Н И Е № 1007
гр. Сандански, 07.05.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на осми април 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. № 195 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 № 3180/13 от 11.12.2013 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXXX, с което на Д. Б. Б. от гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” XX, ап.XX, на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400.00 лева за нарушение на чл. 315, ал.1, пр.2 от КЗ, затова че на 02.12.2013 г. около 10:15 часа в гр. XXXXXXXXXX по ул.”XXXXXXXX” в посока центъра на града, на разклона за ж.к. “XXXXXXXXXX”, управлява товарен автомобил с рег. № XXXXXXXXX, собственост на “XXXXXXXXX” ЕООД гр. XXXXXXXXXXX, като във връзка с чието използване, няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка ГО.
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 неправилно, тъй като не е извършил визираните в АУАН и НП нарушения. Към жалбата представя заверено ксерокопие на застрахователна полица и разписка за платена четвърта вноска. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява.
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.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Д. Б. Б. е от гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” XX, ап.XX, правоспособен водач на МПС.
На 02.12.2013 г. И. Д. С. – мл. автоконтрольор в РУП гр. XXXXXXXXXX и колегата му Б. Н. Ц. изпълнявали служебните си задължения. Около 10:15 часа двамата свидетели се намирали на ул.”XXXXXXXXX”, на разклона на ж.к. „XXXXXXXXXX”, когато спрели за проверка лек автомобил марка и модел „Форд Транзит”, с рег. № XXXXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXX” ЕООД от гр. XXXXXXXXX, който се движел в посока центъра на града, управляван от жалбоподателя – Д. Б. Б.. При извършената проверка на водача и на лекия автомобил, проверяващите установили, че на стъклото няма залепен валиден стикер застраховка “Гражданска отговорност”. От водача на автомобила не била представена застрахователна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност”. За констатираното нарушение, на същия му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 3180/03.12.2013 г., от свидетеля И. С. в присъствието на свидетеля Б. Ц.. Жалбоподателят Б. подписал акта без възражения.
С жалбата за автомобила е представена полица за задължителна застраховка „Гражданска отговоронст” на автомобилистите № 05113000635848, видно от която застраховката е за периода 18.02.2013 год. До 17.02.2014 г., вноските платими четири пъти. Представени са и разписка и служебна бележка от „XXXXXXXXX” АД – УЦ XXXXXXXXX, от която се установява, че фирма „XXXXXXXXXX” ЕООД има сключена и активна застраховка „Гражданска отговорност” с валидност 18.02.2013 г. до 17.02.2014 г. за товарен автомобил „Форд Транзит” с рег. № XXXXXXXXXX, сменен с рег. № XXXXXXXXX. 
Въз основа на административно наказателната преписка на 04.04.2011 г. от началника на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 3180/13, с което на нарушителя, на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ била наложена глоба в размер на 400.00 лева за нарушение на чл. 315, ал.1 от КЗ, което било връчено на нарушителя на 26.02.2014 г. На 26.02.2014 г. нарушителят депозирал жалба чрез РУП гр. XXXXXXXXXX до Районен съд гр. Сандански.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от показанията на свидетеля Б. Ц., обясненията на жалбоподателя Д. Б., разписка № 3115061 от 02.02.13 г. от застрахователна компания „XXXXXXXX” АД-XXXXXXXXXX, служебна бележка изх. № 47/17.02.14 г. от ЗК „XXXXXXXXX” АД – УЦ XXXXXXXXXX, полица за задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите № 45/01.06.11 г., НП № 3180/11.12.2013 г. на началника на РУП-XXXXXXXXX, АУАН № 3180/03.02.13 г. и заповед на директора на ОД на МВР – XXXXXXXXXX с рег. № 582/15.03.12 г.
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 Ц. 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 свидетеля, изложението му е последователно и звучи житейски логично и достоверно, поради което съдът им даде изцяло вяра.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна.
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си Д. Б. не е осъществил от субективна и обективна страна състава на административното нарушение по чл. 315, ал.1, пр.2 от КЗ. Безспорно се установи от представените по делото писмени доказателства, че към 02.12.2013 г. за процесния автомобил е била налична полица за задължителна застраховка „Гражданска отговоронст” на автомобилистите № 05113000635848, видно от която застраховката е за периода 18.02.2013 год. до 17.02.2014 г., вноските платими четири пъти. Представени са и разписка и служебна бележка от „XXXXXXXXX” АД – УЦ XXXXXXXXXX, от която се установява, че фирма „XXXXXXXXX” ЕООД има сключена и активна застраховка „Гражданска отговорност” с вализност 18.02.2013 г. до 17.02.2014 г. за товарен автомобил „Форд Транзит” с рег. № XXXXXXXXXX, сменен с рег. № XXXXXXXXXX. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3180/13 от 11.12.2013 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXX, с което на Д. Б. Б. от гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” XX, ап.XX, на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400.00 лева за нарушение на чл. 315, ал.1, пр.2 от КЗ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:



