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Р Е Ш Е Н И Е № 1359
гр. Сандански, 15.06.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на четиринадесети май две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, първи състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Мария Малинска, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 185 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 № 3187 от 17.12.2013 г., издадено от Ч. А. Н. на длъжност началник на РУП-гр. XXXXXXXXXX, с което на М. К. Ж., ЕГН XXXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 250.00 лева за нарушение на чл.177, ал.1, т.1 от същия закон и на основание чл. 174, ал.3, пр.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 2000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от същия закон и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети общо 12 контролни точки по чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна като неправилно и незаконосъобразно. Сочи, че не е извършила визираното в него нарушение, както и че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаването на АУАН и НП.
	В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и заявява, че не желае да ползва адвокатска защита, включително, че разбира български език. В последното по ред с.з. жалбоподателят не се явява и не изпраща свой 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, не изпраща свой представител.
	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. НП е връчено на жалбоподателя на 11.03.2015 г. /л.1 от преписка та АНД № 211-15/, а жалбата срещу същото е подадена и заведена в РС-гр. Сандански на 12.03.2015 г. /л.1 АНД № 185/2015 г./, т.е в преклузивния седмодневен срок. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
 	Жалбоподателят е М. К. Ж., ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX през последните гозини имала конфликти с полицейски служители от РУП XXXXXXXXXX, които я проверявали за извършени от нея нарушения по ЗДвП.
Свидетелите К. Г. и Г. Г. са служители в РУП-гр. XXXXXXXXXX и на 05.12.2013 г. изпълнявали служебните си задължения по безопасност на движението. Около 16.30 часа на същата дата се намирали в гр. XXXXXXXXXX по улица „XXXXXXXXX”, в района на хотел „XXXXXXXX”, където забелязали в посока центъра на града, да се движи лек автомобил „Дожд калибър” XXXXXXXXXXX. Полицейските служители спрели лекия автомобил за проверка на водача му. Установили, че това е жалбоподателката М. Ж., която лъхала на алкохол, както и че срещу същата имало издадено НП № 993/22.04.2013 г. за срок от 03.09.2013 г. до 03.03.2014 г. Жалбоподателката отказала да бъде тествана за алкохол с техническо средство алкотест дрегер № 0186, бил й издаден и талон, който същата не получила.
Поради това на жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение рег. № 3187/06.12.2013 г. В АУАН било посочено времето и мястото на извършеното, вида на управляваното МПС, от кого е управлявано, както и извършените нарушения и правната квалификация на нарушенията. Жалбоподателят не подписал акта, написал възражения на руски език и екземпляр не й бил връчен.
Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение на 17.12.2013 г. било издадено наказателно постановление № 3187 от 17.12.2013 г., издадено от Ч. А. Н. на длъжност началник на РУП-гр. XXXXXXXXX, с което на М. К. Ж., ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 250.00 лева за нарушение на чл.177, ал.1, т.1 от същия закон и на основание чл. 174, ал.3, пр.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 2000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от същия закон и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети общо 12 контролни точки по чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно показанията на свидетелите Г. и Г., от обясненията на жалбоподателя и писмените доказателства по делото.
       	Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, като прецени относимостта им към предмета на доказване в производството и взаимната кореспонденция между тях. 
Съдът даде вяра на показанията на свидетелите Г. и Г., които изясняват факти от действителността относно време, място и начин на извършване на проверката. Несъмнено от показанията на свидетелите се установява, че на 05.12.2013г. била извършена проверка на лек автомобил, управляван от жалбоподателя, както и констатираните от тях нарушения по ЗДвП. Съдът даде вяра на обясненията на жалбоподателката, които освен средство за защита са и основно доказателствено средство в процеса. Същите кореспондират с приети писмени доказателства по делото, относно факта на конфликти между същата и полицейски служители.
При така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА.
Въз основа на извършената проверка съдът счита, че в производството по ангажиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В случая те се изразяват в следното: 
На жалбоподателя не е връчен екземпляр от АУАН. Съдът намира, че с невръчването на АУАН е нарушено и правото й в тридневен срок да направи възражения. Съгласно чл.44, ал.1 от ЗАНН освен възраженията при съставяне на акта в тридневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него. В цитираната разпоредба е предвидена възможност да се направят писмени възражения срещу АУАН в 3 дневен срок от връчването му, като и задължението на административно-наказващият орган да осигури тази възможност на нарушителя преди да бъде издадено НП. 
	По отношение на нарушението по чл. 177, ал.1 т.1 от ЗДвП административно наказващият орган е квалифицирал деянието законосъобразно и правилно. Съгласно цитираната разпоредба: Наказва се, който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред и го е санкционирал с предвидената за такова нарушение административна санкция глоба, която е в границите от 100 до 300 лв.
Съдът намира, че не се доказа НП № 993/22.04.2013 г. да е влязло в сила. В същото е записано, че е връчено на 03.09.2013 г., като в графа подпис е отбелязано, че отказва да го получи, който подпис обаче не е скрепен с подписа на един свидетел. Вярно е, че в НП е записано името на едно лице – Д. С. П. служител РУП, но това е връчителят на НП, който по никой начин не може да бъде и свидетел на отказа да се получи НП. В този ред на мисли, съдът намира, че не може да бъде направен категоричният и безусловен извод, че жалбоподателкятя Ж. е била лишена на процесната дата от правото да управлява МПС по административен ред. Особено важно за органите, които прилагат администаривно-наказателни разпоредби е да извършват това при стриктното съблюдаване на законовите разпоредби. Това се налага от обстоятелството, че стриктното им спазване е гаранция за справедливост на процедурата и липса на произвол.
По второто от нарушенията по чл.174, ал.3 от административно наказващият орган е квалифицирал деянието законосъобразно и правилно. Съгласно цитираната разпоредба: Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв. Не се установи безспорно в случая, че жалбоподателката е отказала да бъде тествена с техническо средство. До този извод съдът достигна като анализира писмените доказателства по делото, от които е видно, че жалбоподателката е поискала да бъде тествана в РУП XXXXXXXXX, но това не е сторено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3187 от 17.12.2013 г., издадено от Ч. А. Н. на длъжност началник на РУП-гр. XXXXXXXXX, с което на М. К. Ж., ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 250.00 лева за нарушение на чл.177, ал.1, т.1 от същия закон и на основание чл. 174, ал.3, пр.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 2000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от същия закон и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети общо 12 контролни точки по чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

                                               			  РАЙОНЕН СЪДИЯ:



