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Р Е Ш Е Н И Е № 1144
гр. Сандански, 25.05.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     		ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 143 по описа на съда за 2015 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 14-0339-002400 от 22.08.2014 г., издадено от Р. О. Т., на длъжност началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXX, с което на Й. В. В. от гр. XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” /Т. Б./ № XX, вх.XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от същия закон.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че са налице съществени нарушения, както от материално правен, така и от процесуално правен характер при издаването на наказателното постановление. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не се явява и процесуален представител.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, представител не се явява.
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. НП е връчено на жалбоподателя на 28.01.2015 г. /л.1/, а жалбата срещу същото депозирана от лице с право на жалба в ОД XXXXXXXXXX на 30.01.2015 г./л.2/
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
 	Жалбоподателят Й. В. В. от гр. XXXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” /Т. Б./ № XX, вх.XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXXXXXXX, е правоспособен водач на МПС.
На 17.08.2014 г. св. А. Х. и И. Б. – двамата служители на ОД на МВР-XXXXXXXXXXX, били на работа по линия на „безопасност на движението” на главен път Е79 в с. XXXXXXXXXX в посока от село XXXXXXXXX към гр. XXXXXXXXX. В 11.37 ч. същите спрели за проверка лек автомобил „Киа Спортидж” с рег.№ XXXXXXXXXXX, 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 със скорост, а именно: 79 км.ч., чиято според свидетелите била превишена с оглед въведено ограничение от 50 км.ч. за населено място. От извършената проверка на документите на водача се установило, че автомобилът се управлява от жалбоподателя Й. В.. Служителите на ОД на МВР-XXXXXXXXXXX поканили последния и го запознали с показанията на техническото средство, след което и в резултат от направените констатации св. Х. съставил Акт за установяване на административно нарушение № 2400 от 17.08.2014 г., в присъствието на свидетеля на нарушението св. Б.. Жалбоподателят В. се запознал със съдържанието му, подписал акта, като не възразил писмено в същия и екземпляр от същия му връчили още същия ден. Въз основа на този АУАН и на осн. чл. 53 от ЗАНН било издадено наказателно постановление № 14-0339-002400 от 22.08.2014 г., издадено от Р. О. Т., на длъжност началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, с което на Й. В. В. от гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” /Т. Б./ № XX, вх.XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от същия закон.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване, съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. Свидетелските показания непротиворечиво изясняват възприетите факти от действителността относно управлявания автомобил, от кого и кога е управляван и скоростта, с която се е движел, като изцяло кореспондират и със събраните по делото писмени доказателства в тази посока, а именно с разпечатка от видеоклип, поради което ги кредитира. 
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна.
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, административно наказващия орган е този, който поддържа адмистративно наказателното 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 административно наказателното производство пред административно наказващия 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.
В случая се установи безспорно, че на мястото Е-79, км.410+500 са били наряд свидетелите А. Х. и И. Б., имало е пътен знак указващ ограничение от 50 км./ч. въведена с табела Д-11 техническото средство е преминало съответната законова проверка – технически преглед и същото е заснело превишение на скоростта именно от водача на процесния л.а., който е бил спрян след това и превишената скорост му показана във видеоклип. Съставен е АУАН, който е предявен и връчен по реда на ЗАНН. Нарушението е описано ясно,  в АУАН и в НП.
От друга страна обаче възраженията на жалбоподателя и процесуалния му представител, че при изготвянето на обжалваното НП са допуснати съществени нарушения на ЗАНН и ЗДвП, съдът приема за напълно основателни.  Тези допуснати нарушения в своята цялост водят до нарушаване правото на защита на санкционираното лице. В справката от ОПУ-XXXXXXXXXXXX на мястото няма изобщо пътен знак или табела, съгласно разпоредбата на чл.165 ал.2 т.7 от ЗДвП, а именно - при изпълнение на функциите си по ЗДвП, определените от министъра на вътрешните работи служби са длъжни да: т.7.„обозначават места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение; контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение”. В случая преди конкретното място, където е извършено заснемането на лекия автомобил не са били поставени пътни знаци или табели, указващи, че на пътя се осъществява видео-контрол. Последното е нарушение освен на материалния закон и на правото на защита на нарушителя.
На самостоятелно основание, съдът намира, че с връчването на нечетливо копие на АУАН също е било ограничено правото на защита на наказаното лице, което е било лишено от възможността да предяви претенциите си в тридневен срок от връчването на АУАН.
За пълнота на мотивите следва да се отбележи, че има извършено адм. нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП, наказанието е правилно определено съгласно изискванията на ЗАНН и по чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП – „глоба” от 100 лв. и няма законова възможност на бъде намалено. 
	Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0339-002400 от 22.08.2014 г., издадено от Р. О. Т., на длъжност началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXX, с което на Й. В. В. от гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” /Т. Б./ № XX, вх.XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от същия закон.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на  АПК пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


