                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 488

                                                гр. Сандански, 12.03.2015 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на шестнадесети февруари две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
и при участието на секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. №850  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 на Н. Б. А., ЕГН XXXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXXX“ №XX против наказателно постановление /НП/ №551/13 от 05.03.2013г. на Началник РУП XXXXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя, за нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2000.00 /две хиляди/  лева и лишаване от правоуправление за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1  от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева, като на основание Наредба №І-159 на МВР за нарушението по чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му се отнемат 12/дванадесет/  контролни точки. 
            В жалбата се твърди, че обжалваното НП е неправилно и незаконосъбразно и като таква следва да бъде отменено.
            В съдебно заседание жалбоподателят А. се явява лично и  с адв. И. Ч.. От името на доверителя си, последният поддържа жалбата, като излага доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното Наказателно постановление. Излага фактическа обстановка различна от изложената в НП е прави искане за събиране на доказателства за установяването на изложената фактическа обстановка. Твърди, че доверителят му не е извършил посочените в НП нарушения, поради което и така издаденото НП следва да се отмени. 
В хода на съдебните прения адв. Ч. излага установената според него фактическа обстановка, различна от изложената в НП е поддържа искането си за отмяна на НП, като издадено при липса на нарушение от неговият доверител.          В съдебно заседание ответната страна РПУ-гр. XXXXXXXXXXXX, редовно уведомени не изпращат представител.
           Жалбата е подадена в срок, от лицето, посочено като нарушител в НП поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.
          От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 
          На 28.02.2013г., около 01.00  жалбоподателят А. се движил с управляваният от него автомобил марка „БМВ“ , модел „Х5“ по ул.“XXXXXXXXXXXX“ в посока „XXXXXXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXXXXX. Същият бил спрян за проверка от свидетелите П. Д. и Т. В. – служители в РУП XXXXXXXXXXXXX. На мястото, където бил спрян жалбоподателя имало спрян и друг автомобил, също за проверка. Служителите на РУП установили, че А. управлява без да е поставил предпазен колан и поискали да му съставят АУАН за това нарушение. А. забелязал, че водачът на другия спрян автомобил също е без поставен предпазен колан, като въпреки това на същият не бил съставен АУАН и бил освободен. Афектиран, А. потеглил с управляваният от него автомобил и паркирал същият на платен паркинг. В момента, в който слязъл от колата се появили два патрулни автомобила, А. бил задържан и отведен в РУП XXXXXXXXXXXX. Там на същият била издадена Заповед рег. №243/28.02.2013г. за задържане за 24 часа по чл.63 от ЗМВР. Съгласно заповедта А. бил задържан в помещенията за задържане на РУП XXXXXXXXXXXXX на 28.02.2013г. в 01.00 часа и освободен в 01.00 часа на 01.03.2013г. Докато бил задържан на А. бил съставен АУАН №551/28.02.2013г., в който било описано, че на 28.02.2013г. в 01.00 часа след като бил спрян за проверка, А., който управлявал лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х5“ с ДК№ XXXXXXXXXXXXXX отказал да бъде изпробван с техническо средство алкомер 031 с фабр. №0251616, като на същият е издаден талон за медицинско изследване. Посочено е също, че Андреев не носи СУМПС. В АУАН е посочено, че А. отказва да подпише същия и да получи препис от него, като акта е оформен при отказ. Бил издаден и талон за медицинско изследване серия А, бланков №088295, с който е указано на А. до 02.15 минути да се яви в болнично заведение. Записано е, че талонът е връчен на А. в 01.30 часа. Самият талон е оформен при отказ на А. да го подпише и получи. 
Въз основа на съставеният АУАН на 09.03.2013г. от Началник РУП XXXXXXXXXXXX издал обжалваното НП №551/2013г., в което лаконично е посочено, че на 28.02.2013г. около 01.00 часа А. управлява МПС , като отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство и не носи СУМПС. Така установените нарушения са квалифицирани като нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от НК – за отказа да бъде изпробван с техническо средство и на чл.100, ал.1, т.1, пр.1 за неносенето на СУМПС.
         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.В настоящия случай съдът счита, че в хода на съдебното производство не се събраха достатъчно доказателства, за това, че констатираните и санкционирани с атакуваното Наказателно постановление административни нарушения са  били извършени. Разпитаните по делото свидетели не си спомнят с точност и конкретика отразените обстоятелства. Същите не оспорват изложената от жалбоподателя фактическа обстановка, която се подкрепя и от събраните по делото писмени доказателства. 
        Съдът намира, че не са доказа жалбоподателят А. да е извършил административните нарушения за които е санкциониран. Отделно от това,  самата процедура по съставяне на АУАН и издаване на НП е опорочена, доколкото и в двата акта липсва подробно и точно описания на извършените от А. нарушения. Неточна е и правната квалификация, посочена в АУАН и НП от контролните органи. Допуснатите пропуски при съставяне на АУАН и издаване на НП са явяват съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на нарушителя и представляващи самостоятелно основание за отмяна. 
        Предвид изложеното съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.
 ВОДИМ  от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН съдът,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ №551/13 от 05.03.2013г. на Началник РУП XXXXXXXXXX, с което на Н. Б. А., ЕГН XXXXXXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXXX“ №XX, за нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2000.00 /две хиляди/  лева и лишаване от правоуправление за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1  от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева, като на основание Наредба №І-159 на МВР за нарушението по чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му се отнемат 12/дванадесет/  контролни точки, 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:


