                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2581

                                            гр. Сандански, 05.11.2014 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на пети ноември, две хиляди и четиринадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Йорданка Стойква и прокурора Жана Захова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 693  по описа на съда за 2014 г. 


Въз основа на закона и доказателствата по делото

ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА подсъдимия И. Х. Г.,  роден на 04.07.1989г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес град XXXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXX”№XX,   българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН XXXXXXXXXXX , ЗА ВИНОВЕН в това, че: 
 На 10.07.2014 година в град XXXXXXXXX, по ул.“XXXXXXXXXXXXX“ в посока село XXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXX, до хотел „XXXXXXXXXXX“  е управлявал лек автомобил марка „Фиат Стило” с рег. № XXXXXXXXXXX  с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,08 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510” с фабричен номер ARBB0001, след като е бил осъден за деяние по чл.343б ал.1 от НК с Присъда № 384 от 31.01.2012г., постановена по нохд № 843/ 2011г. по описа на РС Сандански, влязла в сила на 16.02.2012г. - престъпление по чл. 343б ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА , като на основание чл. 343б, ал.2 от НК,  вр. чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца и „Глоба“ в размер на 200.00 /двеста/ лева.  

На основание чл.66, ал„1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три години.

На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Лишава подсъдимия И. Х. Г. от правото да управлява МПС за срок от 1 /година/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.59, ал.4 от НК приспада от срока на наложеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ времето през което подсъдимият И. Х. Г. е бил лишен от това право по административен ред – от 10.07.2014г.

     Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в седемдневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.


М О Т И В И към ПРИСЪДА N2581 от 05.11.2014г. по НОХД № 693/2014г. по описа на РС-Сандански

Производството е образувано  въз основа на внесен в РС-Сандански Обвинителен акт срещу И. Х. Г. от град XXXXXXXXXX за извършено престъпление по чл. 343б , ал.2 , вр. с ал.1 от НК. 
В съдебно заседание представителя на РП-Сандански поддържа обвинението,счита същото за доказано по безспорен начин и пледира за осъдителна присъда, като предлага на подс.Г. за извършеното от него престъпление да  бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, като изпълнението на същото бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години.  Участващия в производството прокурор иска и подсъдимият Г. да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от осем месеца  на осн. чл. 343г. от НК, като на основание чл.59, ал.4 от НК бъде приспаднато времето, през което същият е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред .
В хода на съдебните прения подсъдимият изразява съгласи с доводите на прокурора.
В последната си дума подсъдимият иска да му се наложи наказанието, предложено от държавното обвинение.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият И. Х. Г. е  роден на 04.07.1989г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес град XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX”№XX,   българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН XXXXXXXXXX. Същият е правоспособен водач на МПС, като е наказван по административен ред за нарушения на ЗДвП. 
Г. е   осъждан за престъпление по чл.343б ал.1 от НК – с присъда № 384 от 31.01.2012г, постановена от РС гр. Сандански по нохд № 843/ 2011г, влязла в сила на 16.02.2012г, му е наложено наказание „Пробация” за срок от 6 месеца и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца година. Наложеното наказание пробация е изтърпяно на 28.08.2012г. 
За времето от 20.30 часа на 09.07.2014г. до 08.30 часа на 10.07.2014г.  свидетелите К. и Ц. – служители в РУП XXXXXXXXXXXX изпълнявали задълженията си по поддържане реда на движението в град XXXXXXXXXX. Около 01.20 часа на 10.07.2014г.  на улица „XXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXX, в близост до хотел  „XXXXXXXXXXX“, спрели за проверка лек автомобил марка „Фиат“, модел „Стило“, с ДК№ XXXXXXXXXXXX, движещ се в посока село XXXXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXXX.  При извършената проверка установили, че автомобилът се управлява от подсъдимия И. Г., който имал вид на лице, употребило алкохол. Предвид състоянието на водача била извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство – дрегер алкотест 7510, с фабр. №ARBB 0001, като техническото средство отчело концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимият Г. в размер на 1.08 на хиляда. С оглед установеното  на Г. бил съставен АУАН №171077/0.07.2014г. и бил издаден талон за медицинско изследване №0446007/10.07.2014г. Г. не се явил в спешен център за даване на кръвна проба за установяване на съдържанието на алкохол в кръвта.   
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства –показанията на св.Ц., дадени в хода на съдебното производство и показанията на свидетеля К., прочетени и приобщени по реда на чл.281 от НПК,  обясненията на подсъдимия Г. и другите приобщени по реда на чл. 283 НПК документи: копие на АУАН; справка за съдимост; справка от КАТ-ПП за регистрация на МПС; справка за правоспособност на подсъдимия Г. и за налагани на същия наказания за нарушение на ЗДвП; ксерокопие на талон за  медицинско изследване; удостоверение от ЦСМП; резултат от проверка на технически средства, използвани от ПП при РУП – XXXXXXXXXXX;  автобиография на подсъдимия и декларация за семейно и материално положение от подсъдимия.
Съдът кредитира показанията на св.Ц. и К. изцяло, както по отношение извършената проверка на 10.07.2014г., така и по отношение на направените констатации.Тези показания са логични, непротиворечиви и съдът ги  преценява като обективни.Същите кореспондират с писмените доказателства по делото и с по-голямата част от обясненията на подсъдимия. 
Позовавайки се на посочените доказателства, съдът приема за установени обстоятелствата, посочени в обвинителния акт.Съдът намира, че горепосочените доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност и по отделно, категорично установяват описаната фактическа обстановка в нейната пълнота и цялост, поради което основава на тях своите фактически изводи. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

От изложеното съдът намира, че подс.И. Х. Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343б,ал.2, вр. с ал.1 от НК,а именно: На  10.07.2014 година в град XXXXXXXX, по ул.“XXXXXXXXXX“ в посока село XXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, до хотел „XXXXXXXXXXXX“  е управлявал лек автомобил марка „Фиат Стило” с рег. № XXXXXXXXXXX  с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,08 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510” с фабричен номер ARBB0001, след като е бил осъден за деяние по чл.343б ал.1 от НК с Присъда № 384 от 31.01.2012г., постановена по нохд № 843/ 2011г. по описа на РС Сандански, влязла в сила на 16.02.2012г.
Описаната фактическа обстановка, съдът намира за съставомерна по чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Посоченото деяние е на просто извършване, като субектът му е всеки, който управлява МПС, след като е бил осъждан за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК – а именно – за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила. Безспорно е установено по делото, че Г. е осъждан за такова престъпление, като до момента на извършване на настоящото деяние не е настъпила реабилитация за на предходното му осъждане. Безспорно установено е също така, че Г. е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила, а именно – 1,08 промила, което обстоятелство е установено по надлежния ред. Подс. Г. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Същият е знаел, че управлява МПС след употреба на алкохол и след като вече е бил осъждан за такова деяние по чл.343б, ал.1 от НК.
	Причините и условията за извършване на деянието от Г. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.343б, ал.2, вр. с ал.1 от НК се предвижда наказание до две години лишаване от свобода и глоба триста лева, като същото е умишлено по своя характер. Подс. Г. е осъждан за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, което определя и квалификацията на състава. Г. също така е наказван няколко пъти по административен ред за извършени нарушение по ЗДвП. 
При определяне на наказанието на подсъдимия Г., отчете като  смекчаващи вината обстоятелства направеното признание и оказаното съдействие, но не прие, че същите са явяват многобройни или изключителни по совя вид, поради което и  и наложи наказание на основание чл.54 от НК. Действително, предходното осъждане на Г. определя съставомерността на деянието, за което му е повдигнато обвинение, поради което и същото не може да бъде отчитано като отегчаващо вината. Такива са обаче многобройните нарушение по ЗДвП на подсъдимия, обстоятелството, че сравнително скоро след осъждането си за същото по вид престъпление управлява МПС след употреба на алкохол и липсата на изразено съжаление. Предвид установеното и съдът прие, че следва да наложи на подсъдимия наказание „Лишаване от свобода” в близост до минималният размер, съгласно посоченото в закона, както и „Глоба” в размер на 200 лева. Предвид липсата на предходни осъждания с наказание „Лишаване от свобода”, съдът отложи изтърпяването на наложеното наказание на основание чл.66, ал.1 от НК. Размерът на глобата съдът определи с оглед възрастта на подсъдимия, липсата на семейство и ангажименти и останалите установени за същия обстоятелства. Съдът също така наложи наказание „Лишаване от право” да управлява МПС на подсъдимия Г. за срок от една година. В случая, предвид предишното наказание, наложено на Г. и изтърпяно от него, и липсата на какъвто и да е възпиращ и превъзпитателен ефект от това наказание, съдът намира, че начинът да бъде възпрепятстван Г.  да извърши отново престъпление против транспорта и да застраши, и дори увреди живота и здравето на останалите участници в движението е, като същият бъде лишен от право да управлява МПС за по-голям срок от обикновено предвидения и от срокът на наказанието „Лишаване от свобода”

Предвид изхода от делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК, съдът осъди Г. да заплати сторените в хода на производството разноски. 
 По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:





