                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 66

                                            гр. Сандански, 14.01.2015 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на четиринадесети януари, две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Валентина Томова и прокурора Жана Захова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 779  по описа на съда за 2014 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото,

ПРИСЪДИ:

	
    ПРИЗНАВА подсъдимия Б. Д. М.,  с ЕГН XXXXXXXXXXX, роден на 21.10.1979г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX, българин, български гражданин, с начално образование, осъждан, неженен, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че: 
1. На 21.10.2014 г. около 00.55 часа в град XXXXXXXXXX, по ул.“XXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXX“ е  управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил  марка „Опел”, модел „Омега” с регистрационен № XXXXXXXXX с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда – 1. 44 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно  Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, след като е осъжден с Определение №2590/18.10.2013г., постановено по нохд№801/2013г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 18.10.2013г. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК – 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. 55, ал. 1 ,т.2, б."б", вр. чл. 42а, ал. 1, ал. 2, т.1, т.2 и т.6, ал. 3, т. 1, т.3, ал. 4, вр. чл. 42б, ал. 2  от НК  му налага наказание "Пробация" , включващо следните пробационни мерки:
  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ №XX за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 3 пъти седмично.
  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.
  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно за срок от 3 години 
и наказание „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева.
2. На 21.10.2014 г. около 00.55 часа в град XXXXXXXXXX, по ул.“XXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXXXX“ е  управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил  марка „Опел”, модел „Омега” с регистрационен № XXXXXXXXXXX без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на  МПС без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление №2275/2013г. на началник РУП XXXXXXXXXXXX, влязло в сила на 15.07.2014г. - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал.1  от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА, като  на основание  чл. 343в, ал. 2, вр. с ал.1  от НК,  вр. чл. 55, ал. 1 ,т.2, б."б", вр. чл. 42а, ал. 1, ал. 2, т.1, т.2 и т.6, ал. 3, т. 1, т.3, ал. 4, вр. чл. 42б, ал. 2  от НК  му налага наказание "Пробация" , включващо следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXXX“ №XX за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 3 пъти седмично.
  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.
  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно за срок от 3 години 

На основание чл. 303, вр. чл. 301, ал. 1 , т. 3 от НПК, вр. чл. 23, ал. 1 и ал. 3 от НК НАЛАГА на Б. Д. М.,  с ЕГН XXXXXXXXXXX  най-тежкото наказание от определените за всяко от деянията, а именно: наказание "Пробация" , включващо следните пробационни мерки:
  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ №XX за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 3 пъти седмично.
  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.
  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно за срок от 3 години,  като към него ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложеното му наказание „Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.

   На основание чл. 59, ал.1, т.1, вр. с ал.2 от 2 НК при изпълнение на общото най-тежко наказание „Пробация“ включващо следните пробационни мерки:
  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в град XXXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXXX“ №XX за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 3 пъти седмично.
  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.
  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно за срок от 3 години по настоящата присъда ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия Б. Д. М.,  с ЕГН XXXXXXXXXXX  е бил задържан със заповед за задържане за 24 часа по ЗМВР рег.№546/21.10.2014г. в РУП XXXXXXXXXX, като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда Б. Д. М.,  с ЕГН XXXXXXXXXX да заплати сторените в хода на производството разноски в размер на  45.00 /четиридесет и пет/ лева по сметка на ОД на МВР XXXXXXXXXXXX за изготвена на ДП експертиза;

     Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15 /петнадесет/ - дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.


                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:






МОТИВИ към ПРИСЪДА N 66 от 14.01.2015г. по НОХД № 779/2014г. по описа на РС-Сандански

Производството е по реда на глава двадесета от НПК.
Образувано е въз основа на внесен в РС-Сандански обвинителен акт срещу Б. Д. М. за извършени престъпления по чл. 343в , ал.2 от НК  и по чл. 343б, ал. 2, вр. с ал.1 от  НК, включително и  с Определение №2590/18.10.2013г., постановено по нохд№801/2013г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 18.10.2013г. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
В съдебно заседание РП-Сандански-редовно уведоменa се представлява от прокурор З.. В хода на съдебните прения същата поддържа обвиненията като излага аргументи в подкрепа на тезата си. Предлага на подс. М. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8 /осем/ месеца за всяко от престъпленията, като на основание чл. 23 от НК бъде определено и наложено най-тежкото наказание – а именно 8 /осем/ месеца лишаване от свобода при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Иска от съда, ако уважи предложението и наложи наказание ЛОС, да приведе в изпълнение на основание чл.68 от НК наказанието наложено на М. по НОХД №801/2013г. поописа на РС Сандански.
Подс.М., редовно уведомен се явява лично и с адв.П. с пълномощно по делото.В хода на съдебните прения защитника моли на подзащитния й да бъде определено наказание при условията на чл. 55 от НК, като се мотивира с тежкото семейно и финансово състояние на подс.М. изразеното от същия разкаяние и проявената критичност към извършеното. 
В хода на съдебните прения подс.М. се заклева, че повече няма да управлява автомобил. В последната си дума моли да му се определи наказание „Пробация”.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият Б. Д. М.,  с ЕГН XXXXXXXXXXX е роден на 21.10.1979г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ №XX, българин, български гражданин, с начално образование, осъждан, неженен, безработен. Същият е неправоспособен водач на МПС и е осъждан за престъпления по чл. 343б, ал.1 и ал. 2 от НК и по чл.343б, ал.2 от НК.
На 20.10.2014г. отишъл на гости на свои близки на ул.“XXXXXXXXXXX“. До мястото стигнал със собствения му автомобил марка „Опел“ модел „Омега“, дк№XXXXXXXXXX, управляван от свидетеля А. С.. С. изпълнявал функцията на шофьор на подсъдимия М., с оглед обстоятелството, че последният не е правоспособен водач.  При своите познати М. употребил алкохол в не установено количество. Междувременно свидетеля С. излязъл навън с друг свой познат, като оставил М. сам. След полунощ – около 00.55 часа на 21.10.2014г. подсъдимият М. излязъл от дома на своите познати, качил се в автомобила и привел същият в движение. Действията му били забелязани от свидетелите Н. и П. – служители при РУП XXXXXXXXXXXXX. На същите направило впечатление неравномерното движение на автомобила, поради което последвали същият и го спрели за проверка. Установили на място, че водач на автомобила е подсъдимият М.. Извършили проверка за правоспособността на водача, като междувременно забелязали, че от М. лъха на алкохол. Била извършена проверка с техническо средство – Дрегер Алкотест 7510 с фар. №ARBB0001, при което се установила концентрация на алкохол в кръвта на М. от 1.32 на хиляда. Предвид резултата от изследването с техническо средство на М. бил издаден талон за медицинско изследване №0446057 и М. бил съпроводен до ЦСМП XXXXXXXXXXXX, където му била иззета кръв за изследване. От заключението на назначената в ДП химическа експертиза се установява, че концентрацията а алкохол в кръвта на подсъдимия е 1.44 промила.  

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на подсъдимия М., показанията на свидетелите И. Н., Г. Т., Д. М. и А. С., събраните в хода на съдебното следствие писмени доказателства, както следва: заповед за задържане с декларация; фиш от ФСМП и протокол за личен обиск на лице, справка за съдимост  на подсъдимия с рег. № 1061/14.11.14 г. ведно с 5 бюлетина за съдимост; справка от РП – гр. Сандански;  справка от НБД за роднински връзки на подсъдимия, справка за нарушител/водач за подсъдимия Б. М. от ОД на МВР – XXXXXXXXXX -  РУП – XXXXXXXXXXXX и приобщените по реда чл.283 от НПК такива: протокол за химическа експертиза  № 845, изготвена от В. К. Ц., експерт-химик  при НТЛ при ОД на МВР – XXXXXXXXXX; АУАН от 21.10.2014 г., талон за мед. изследване, НП, справка за правоспособност на подсъдимия от 23.10.2014 г., приложение към справката за нарушител/водач, справка за съдимост № 955/22.10.2014 г. протокол за химическа експертиза със сметка за направени разходи, проведено мед. изследване, протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, автобиография на подсъдимия и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на подсъдимия.
Съдът кредитира показанията на всички свидетели, тъй като по същество същите се непротиворечиви и установяват безспорно изложената фактическа обстановка, особено относно релевантните за  делото факти. Безспорно е, че подсъдимият М. на посочените дата и място е управлява МПС със съдържание на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, следа като  бил осъждан за извършено престъпление по чл.243б, ал.1 от НК. Безспорно се установи също така, че подсъдимият М. е неправоспособен водач и е управлявал МПС в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с НП №2275/2013г., влязло в сила на 15.07.2014г. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Престъплението по чл. 343б, ал. 2 от НК е на просто извършване, като субектът му е всеки, който управлява МПС.За да е консумиран състава на престъплението е достатъчно деецът да е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила, която концентрация следва да е установена по надлежен ред, а именно: съгласно разпоредбите на Наредба 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, след като е бил осъждан за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. В настоящия случай безспорно е установено с протокол от извършена химическа експертиза, че М. у управлява МПС със съдържание на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 1.44 на хиляда. Също така, подсъдимият М. е осъждан 1 път за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, 2 пъти за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал.1  от НК и 1 път е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. 
На следващо място за да е налице съставомерност на деянието по чл.343в,ал.2 от НК, необходими условия се явяват деецът да е наказван по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, да не е изтекъл едногодишен срок от това наказание и деецът да е знаел,че е лишен от правоуправление.В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени. Подс.М. е неправоспособен водач. От доказателствата по делото се установява, че с влязло в законна сила на 15.07.2014г. НП № 2275/13г. на Началника на РУ на МВР гр.XXXXXXXXXXX, на подс.М. е било наложено административно наказание „глоба” за това , че управлява МПС без да е правоспособен.Посоченото наказателно постановление е било връчено на М. на 30.06.2014г.От това следва, че на 21.10.2014г. същият е управлявал МПС с ясното съзнание, че е неправоспособен водач и вече е наказван за това по административен ред. 
От изложеното намирам, че подс.Б. М. е осъществил от обективна и субективна страна съставите на престъпленията по чл. 343в,ал.2, вр. ал.1  и чл. 343б. ал. 2 от НК, при условията на чл. 23, ал. 1 от НК, а именно:     
  1. 1. На 21.10.2014 г. около 00.55 часа в град XXXXXXXXXXXX, по ул.“XXXXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXXXXX“ е  управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил  марка „Опел”, модел „Омега” с регистрационен № XXXXXXXXXXX с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда – 1. 44 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно  Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, след като е осъждан с Определение №2590/18.10.2013г., постановено по нохд№801/2013г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 18.10.2013г. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК – престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.
2. На 21.10.2014 г. около 00.55 часа в град XXXXXXXXXXXX, по ул.“XXXXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXXXX“ е  управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил  марка „Опел”, модел „Омега” с регистрационен № XXXXXXXXXXXXX без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на  МПС без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление №2275/2013г. на началник РУП XXXXXXXXXXXX, влязло в сила на 15.07.2014г. - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал.1  от НК.
Подс.М. е извършил деяниета при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на всяко от тях, предвиждал е  общественоопасните последици на същите и е искал тяхното настъпване.
	Причините и условията за извършване на деянията от М. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП. 


ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК се предвижда наказание до две години лишаване от свобода, а за престъплението по чл. 343б, ал. 2 от НК до две години лишаване от свобода и глоба в размер от 100 до 300 лева , като и двете деяния са умишлени по своя характер. Подс.М. е осъждан общо 3 пъти за престъпления по глава 11 , раздел II от НК, като са му били налагани наказания глоба, пробация и лишаване от свобода, чието изтърпяване е било отложено на осн. чл. 66, ал. 1 от НК. От приложената по делото справка за нарушител е видно, че подс.М. е наказван по административен ред за нарушения на ЗДвП. Същевременно по делото бяха представени доказателства за тежко финансово и семейно положение на подс.М., видно от които той единствено работи и осигурява средства за издръжката на семейството и отглеждането на малолетното му дете. Подсъдимият М. изрази искрено съжаление и разкаяние за извършените от него престъпления, съдейства на органите, провели наказателното производство, поради което съдът приема, че въпреки съдебното му минало и тежестта на извършените от него престъпление са  налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, поради което и определи наказанието му при приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК за всяко от деянията, като за деянието по чл.343б, ал.2 от НК освен наказанието  „Пробация“, със пробационни мерки  - Задължителна регистрация по настоящ адрес в град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ №XX за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 3 пъти седмично;   Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно за срок от 3 години наложи и  кумулативно предвиденото наказание „глоба” в размер на 300 лева. За деянието по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК съдът наложи същите по вид и размер пробационни мерки.
    На основание чл. 303, вр. чл. 301, ал. 1 , т. 3 от НПК, вр. чл. 23, ал. 1 и ал. 3 от НК съдът определи на подс. Б. М. едно общо най-тежко наказание от определените за всяко от деянията, а именно: „Пробация“ с пробационни мерки Задължителна регистрация по настоящ адрес в град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ №XX за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 3 пъти седмично;   Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно за срок от 3 години наложи, като към него присъедини изцяло наложеното му наказание „Глоба” в размер на 300 лева.
 
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
				РАЙОНЕН СЪДИЯ:






