                                                    Р Е Ш Е Н И Е № 2802

                                               гр. Сандански, 29.10.2014 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и четиринадесета година, наказателно отделение, трети състав:	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев

и при участието на секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. № 493  по описа на съда за 2014 г. 

           и за да се произнесе взе предвид следното:
           Производството е по реда на раздел V от ЗАНН.
            Образувано е по жалба от П. К. П., ЕГН XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX срещу Наказателно постановление N 14-0339-000771/28.04.2014г. на Началника на РУ на МВР-XXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лева.  
            В съдебно заседание жалбоподателят П., редовно призован се явява лично. Същият поддържа жалбата и дава обяснения във връзка с нея. Твърди, че се включил на главен път Е79 от село XXXXXXXXXXX, като при навлизането му и преди това липсвал пътен знак, който да въвежда ограничение на скоростта.
          В съдебно заседание административнонаказващият орган Началник на РУ на МВР-гр.XXXXXXXXXXX, редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.
          От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 
         Жалбата на П. К. П. против Наказателно постановление N 14-0339-000771/28.04.2014г. на Началника на РУ на МВР-XXXXXXXXXX, е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.
         Разгледана по същество е основателна.
     На 01.04.2014г. св.М. и Р. – двамата служители на РУ на МВР-XXXXXXXXXX, били на работа по линия на „безопасност на движението” на главен път Е79  в района на 410+500 км. в посока от село XXXXXXXXXXXX  към гр.XXXXXXXXXXXX. В 14.38 ч. същите спрели за проверка лек автомобил марка „Пежо 106” с ДКN XXXXXXXXXXXXX, тъй като техническото средство система за автоматично видеозаснемане TFR1-М и  радар ТР-4D с фабр.N 578 за измерване на скоростта на МПС отчело движение с превишена скорост, а именно: 72 км.ч. при ограничение от 50 км.ч.за населено място, въведено с пътен знак Д11.От извършената проверка на документите на водача се установило, че автомобилът се управлява от жалбоподателя П. П.. Служителите на РУ на МВР-XXXXXXXXXX поканили последният и го запознали с показанията на техническото средство, след което и в резултат от направените констатации св.М. съставил Акт за установяване на административно нарушение № 771/14 от 01.04.2014г., бланков N 231093 в присъствието на свидетеля на нарушението св.Р.. Жалбоподателят П. подписал акта, като възразил писмено в същия, че подвижният уред не е законен и има манипулация, след което получил екземпляр срещу подпис. Въз основа на този АУАН и на осн. чл. 53 от ЗАНН било издадено Наказателно постановление № 14-0339-000771/28.04.2014г.  от Началника на РУ на МВР- XXXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя П. П. е наложено административно наказание на основание чл. 182, ал. 1, т. 3, от ЗДвП -„Глоба” в размер на 100 /сто / лева за нарушение на чл.21, ал. 1 от ЗДвП.
         От така изложената и приета фактическа обстановка,за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на административно нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда,по който то е наложено.    
        Процедурата по установяването на административно нарушение, издаването на наказателно постановление и неговото обжалване е уредена в ЗАНН.За неуредените в посочения нормативен акт случаи , чл. 84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК.В производството по обжалване на наказателно постановление, административнонаказващия орган е този, който поддържа адмистративнонаказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него.Отразените в Акт за установяване на административно нарушение фактически констатации  нямат доказателствена стойност по презумпция . Същите не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес. Разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗДвП касае единствено и само административнонаказателното производство пред административнонаказващия орган. Във възивното производство пред съда обаче се прилагат разпоредбите на НПК , съгласно които годни доказателства и доказателствени средства са само тези, събрани по реда и условията на Кодекса като същите подлежат на проверка в хода на съдебното следствие.
 	 
      Макар и да бе приета за установена изложената фактическа обстановка, останаха недоказани от АНО в хода на производството наличието на извършено нарушение, неговият характер и вид, както и законосъборазното извършване на процедурата по издаване на НП. На първо място, не бе безспорно доказано по предвидения от закона начин, че на мястото, където е извършено нарушението в действителност е действала забраната на знак Д11, във връзка с направените от жалбоподателя. От представените по делото скици на наличната хоризонтална и вертикална маркировка в посоченият участък се установява, че преди включването на пътя от село XXXXXXXXXXXXX към главен път Е79 до мястото на проверката не е поставен знак, който да установява ограничение на скоростта в населено място. Действително такъв знак има в началото на населеното място – село XXXXXXXXXXX, но при включване в движението от село XXXXXXXXXXX липсва такава забрана.  С оглед инфраструктурата около главен път Е79 от мястото на включване на пътя от село XXXXXXXXXXXX до мястото на проверката дори не може да се предполага, че движението се извършва в населено място. Това обстоятелство се установява безспорно едва при табелата обозначаваща край на населено място, която е била след мястото наизвършване на проверката и то по аргумент за обратното. 
   Изложеното мотивира съдът да приеме, че остана недоказана в производството вината на жалбоподателя в извършване на нарушението. Същата е елемент от неговият състав и липсата и налага отмяна на наложеното наказание поради несъставомерност на нарушението. Съдът приема за безспорно, че П. е управлявал МПС със скорост над разрешената. Безспорно обаче според настоящият състав е и обстоятелството, че П. не е бил наясно със съществуващото ограничение, предвид липсата на табела въвеждаща същото по маршрута, по който се е движил П..  
 ВОДИМ  от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН съдът,
                                                Р Е Ш И:
       ОТМЕНЯ срещу Наказателно постановление N 14-0339/ 000771/28.04.2014г. на Началника на РУ на МВР-XXXXXXXXXX, с което на П. К. П., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ №XX за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лева,  като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
      Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Благоевград в 14 дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

						РАЙОНЕН СЪДИЯ:



