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Р Е Ш Е Н И Е № 1145
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. № 159 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 № 14-0339-002433 от 22.08.2014 г., издадено от Р. О. Т., на длъжност началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, с което на М. П. от гр. XXXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 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 се явява, явява се и процесуален представител, който поддържа жалбата на посочените в нея основания, като доразвива подробни съображения за отмяна на НП в писмена защита.
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 25.02.2015 г. /л.1/, а жалбата срещу същото депозирана от лице с право на жалба в Районен съд-гр. Сандански по пощата на 04.03.2015 г./л.1/
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
 	Жалбоподателят М. П. от гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, е правоспособен водач на МПС.
При навлизането от ГП Е79 от с. Струмяни-с. Микрево непосредствено след моста има поставена указателна табела на бял фон с. XXXXXXXXX. По пътя от с. Микрево към гр. Сандански, непосредствено преди кръстовището след идването от с. Микрево за Е79 към 11.07.2014 г. имало поставена указателна табела „Ж6” със син фон, с указани посоки на движение: наляво-София и Благоевград и надясно-Сандански и Кулата. След завиването на цитираното кръстовище отдясно на пътя е поставен пътен знак Д25. 
На 12.08.2014 г. св. И. Б. и К. П. – двамата служители на ОД на МВР-XXXXXXXXXXX, били на работа по линия на „безопасност на движението” на главен път Е79  в с. XXXXXXXXX в посока от село Струмяни към гр. Сандански. В 16.21 ч. същите спрели за проверка лек автомобил „Ауди” с рег.№ XXXXXXXXXX, 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: 92 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 М. П.. Служителите на ОД на МВР-XXXXXXXXXX поканили последния и го запознали с показанията на техническото средство, след което и в резултат от направените констатации св. Б.съставил Акт за установяване на административно нарушение № 2433 от 12.08.2014 г., в присъствието на свидетеля на нарушението св. П.. Жалбоподателят П. 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 № 14-0339-002433 от 22.08.2014 г., издадено от Р. О. Т., на длъжност началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, с което на М. П. от гр. XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 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. Съдът намира, че в друга част обаче показанията им са противоречиви помежду им и нелогични, поради което отказа да ги кредитира, а именно, че полицейският автомобил и те самите са били разположени на пътя така, че да се вижда кои от автомобилите се включват в посока на движение от с. Микрево към гр. Сандански на ГП Е79, в района на с. Струмяни, тъй като теза в подобна посока звучи житейски неприемлива, свързана с факта на превишение на скорост, защото логично е в този ред на мисли и идващите към тях автомобили да възприемат полицейския патрул. 
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 административно 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.
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 масто, НП не отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН. Задължителен реквизит на НП е мястото на извършване на нарушението. В процесното НП като място на извършване на нарушението е посочено само «община XXXXXXXXXX на път първи клас Е79». Мястото на нарушението е задължителен реквизит съобразно изискванията на ЗАНН. Липсата на точното му описание нарушава правото на защита на нарушителя и процесуалния му представител и е основание за отмяна на НП. Мястото на извършване на нарушението следва да е ясно посочено с оглед изискването на закона за посочване на всички обстоятелства на нарушението и определяне на компетентния съд, който да разгледа жалбата.
На следващо 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. От нотрно известните на съда, във връзка с наличието в Google earth на наличната хоризонтална и вертикална маркировка в посоченият участък се установява, че преди включването на пътя от село XXXXXXXXXXX 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 Микрево към гр. Сандански липсва такава забрана.  С оглед инфраструктурата около главен път Е79 от мястото на включване на пътя от село Микрево до мястото на проверката дори не може да се предполага, че движението се извършва в населено място. При навлизането от ГП Е79 от с. Струмяни-с. Микрево непосредствено след моста има поставена указателна табела на бял фон с. Микрево. По пътя от с. Микрево към гр. Сандански, непосредствено преди кръстовището след идването от с. Микрево за Е79 към 12.08.2014 г. имало поставена указателна табела „Ж6” със син фон, с указани посоки на движение: наляво-София и Благоевград и надясно-Сандански и Кулата. Съгласно чл.57, ал.2 ППЗДвП фонът на пътните знаци Ж6... е син за извън населените места и бял за населените места. В случая безспорно се установи, че пътното управление с поставянето на табелата със син фон е обозначило, че жалбоподателят се движи извън населено място, което се потвърждава и от факта, че след завиването на цитираното кръстовище отдясно на пътя е поставен пътен знак Д25, т.е., че за използването на пътя се изисква платена винетна такса. За водачите, обстоятелството край на населено място се установява безспорно едва при табелата обозначаваща край на населено място, която е била след мястото на извършване 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 й налага отмяна на наложеното наказание поради несъставомерност на нарушението. Безспорно според настоящия състав е обстоятелството, че жалбоподателят не е бил наясно със съществуващото ограничение, предвид липсата на табела въвеждаща същото по маршрута, по който се е движил.
	Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0339-002433 от 22.08.2014 г., издадено от Р. О. Т., на длъжност началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, с което на М. П. от гр. XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 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:




