                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 1409

                                                гр. Сандански, 19.06.2015 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осемнадесети май две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
и при участието на секретаря Маргарита Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. №193  по описа на съда за 2015 г. 

            и за да се произнесе взе предвид следното:

            Образувано е по жалба от Б. Б. Ч., ЕГН XXXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXX, ул."XXXXXXXXXX" №XX срещу Наказателно постановление N 14-0339-002578/03.09.2014г. на Началника на РУП XXXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя са наложени административни наказания за нарушение на чл.40, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗдВП - глоба в размер на 20 /двадесет/ лева,  на основание  чл. 174, ал. 3,  от ЗДвП - "глоба" в размер на 2000 лева  и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.183,ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП – „глоба“ в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1  от ЗДвП,  като на основание Наредба N Iз-2359 на МВР са му отнети 12 контролни точки.
            В жалбата се твърде че издаденото НП е незаконосъобразно и неправилно и като такова следва да бъде отменено. Твърди се, че не е извършено посоченото в НП административно нарушение, както и че при установяване на същото със съставяне на АУАН и издаване на НП са допуснати многобройни нарушения на процесуалните правила, които водят до неговата незаконосъобразност.
            В съдебно заседание жалбоподателят Б. Ч.,  редовно призован се явява лично и с редовно упълномощен защитник – адвокат Ч.. В хода на делото по същество защитника пледира за отмяна на НП поради недоказване на  фактическата  обстановка, изложена в АУАН и НП и поради неяснота и резминаване между същата и констатираните и санкционирани нарушения. 
          В съдебно заседание административнонаказващият орган Началник на РУП XXXXXXXXXXX, редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.
           В съдебно заседание РП Сандански, редовно уведомени не се представляват. 
      От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 
       Жалбата на Б. Б. Ч. против Наказателно постановление N 14-0339-002578/03.09.2014г. на Началника на РУП XXXXXXXXXXX, е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.
     Разгледана по същество е основателна.
    На 27.08.2014г. свидетелите Е. З., И. З. и Ю. С. седели в заведение "XXXXXXXXXXXX" в град мелни. Същите били обслужвани от свидетеля Г. Г.. Около 23.20 часа същите забелязали на отсрещната страна на улицата - през реката, разделяща град XXXXXXXXX - лицето Л. М., което са качило в лекотоварен  автомобил - пикап, марка "Фолксваген Амарок" и предприел маневра на заден ход, при което ударил паркираният зад пикапа лек автомобил марка "БМВ", собственост на свидетеля К. Г.. След това Ч. паркирал автомобила пред собственото си заведение - механа "XXXXXXXXXXX", слязъл от пикапа и влязъл в заведението. Свидетелят С. се обадил от телефона на свидетеля З. на собственика на автомобил "БМВ" и му казал за удара. Междувременно свидетелите З. се обадили и в РУП XXXXXXXXXXXXX за инцидента. Свидетеля Г. отишъл да се разправя с жалбоподателя, при което същият излязъл от заведението и започнала да отрича причиняването на ПТП, както и да заплашва Г. и пристигналите на мястото на инцидента З. и С.. Впоследствие Ч. се качил отново на пикапа и преместил същият зад механа "XXXXXXXXXXX". Около час след инцидента на място пристигнали служителите на РУП XXXXXXXXXXXX - свидетелите Г. Г. и Д. П.. Тъй като Ч. бил влязъл в механата и било заключено, наложило се служителите на МВР на няколко пъти да чукат и звънят, докато им се отвори. Жалбоподателят излязъл, след което с единият от двамата служители влязъл в заведението. На чавков било предложено да бъде изпробван с техническо средство - алкотест дрегер, но същият отказал с предлог, че не управлява автомобил и не подлежи на контрол. По същата причина чавков отказал да получи изготвеният от служителите на РУП XXXXXXXXXX талон за медицинско изследване и да подпише съставеният на място АУАН. След установяване на обстоятелствата около сигнала от обясненията на свидетелите Г., З., З., С. и Г. , свидетелят Г. съставил АУАН с №2578/27.08.2014г., в което описал обстоялства, сведени му от свидетелите досежно извършената маневра и установени лично от него досажно отказ за извършване на проверка с техническо средство и даване на кръвна проба за медицинско изследване. В АУАН било посочено и че Ч. не представя СУМПС, поради което било описано като нарушение неносене на свидетелство за управление на МПС. Като свидетел на изложените обстоятелства бил посочен другият служител на МВР - свидетеля Д. П.. 
 Въз основа на така издадения АУАН АНО издал атакуваното НП, като в същото  е описал констатираните нарушения като такива на  чл.40, ал.1 от ЗДвП - "Движи се на заден ход, без да се е убедил, че няма да създаде опасност за другите участници в движението.ПТП.", на чл.174, ал.3 от ЗДвП, а именно „Отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество, или не е изпълнил предписанието за медицинско изследване за установяване концентрацията на алкохол в кръвта му ” и на чл.100, ал.1,т.1 от ЗДвП – „Не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория“. За нарушенията на Ч. били наложени следните наказания:
     - на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева; 
     - на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП - "глоба" в размер на 2000 лева  и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца; 
    -   на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1  от ЗдВП- „глоба“ в размер на 10 лева.
- на основание Наредба N I-1959 на МВР и  чл. 174, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП отнемане на  12 контролни точки. 
Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства. Условно са налице две групи гласни доказателства - показанията на свидетелите Е. и И. З., Г. Г., С. и Г., подкрепени частично и от показанията на служителите на РУП XXXXXXXXXXX - свидетелите П. и Г.. Съгласно посочените показания, които съдът кредитира поради тяхната последователност, взаимосвързаност, непротиворечивост и допълване - жалбоподателят Ч. е управлявал описаното первозно средство на посоченото място и в посоченото време. Предвид разстоянието, на което са се намирали и времето - късно през нощта, съдът не приема за безспорно установено причиняването на ПТП, посредством удар на управляваното МПС в паркираният автомобил БМВ, собственост на свидетеля Г.. Заведената щета, представените фотоснимки и показанията на свидетелите не успяха да убедат настоящият състав, че причинената вреда, доколкото такава съществу е причинена от автомобила, управляван от Ч.. имайки предвид масата на пикапа, неговата височина и разположеният отзад теглич, при удар с посочените параметри и по посочения от свидетелите начин повредите би следвало да са значително по- големи и с различен размер и характер. 
Съдът не кредитира обясненията на жалбоподателя и показанията на свидетелите П., М. и Я.. Според съда същите възпроизвеждат защитна версия на случилото се, като се опитват да оневинят жалбоподателя, представяйки фактическа обстановка, съвсем различно относно авторството на деянието. Съдът приема, че са налице обстоятелства, които уронват достоверността на показанията на посочените свидетели, предвид заинтересоваността на лицата, дали същите. Така П. е лице, което живее на съпружески начала със жалбоподателя, Я. работи за него, а свидетеля М. е в близки приятелски отношения с Ч..
От така изложената 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. Разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗДвП касае единствено и само административнонаказателното производство пред административнонаказващия 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.
Въпреки установеното от фактическа страна, съдът намира, че ри съставяне на АУАН и издаване на НП са допуснати съществуни процесуални нарушения, довели до опорачаване на развилото се производство и постановяване на незаконосъобразно НП. Като начало, АУАН е съставен за обстоятелства, част от които нито актосъставителя, нито свидетеля посочен в него са възприели лично. Въпреки разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН и присъствието на място на разпитаните впоследствие свидетели, същите не са посочени в АУАН, при което не става ясно, как актосъставиттеля е установил фактическа обстановка, на която не е присъствал. Посоченото обстоятелство е от съществено значение и доколкото най-тежкото нарушение - а именно - отказат на Ч. да бъде изпробван с техническо средство или да даде кръвна проба за медицинско изследва се обуславя именно от качеството му на водач а МПС. Имайки предвид, че нито Г., нито П. са установили лично жалбоподателя да  управлявал МПС, както и с оглед на обстоятелството, че същите са пристигнали на мястото на инцидента почти един час по-късно, когато жабоподателят се е намирал в механата, която е била затворена и в която живее - причината  да бъде поискано изпробването на лицето и следвало да бъде изрично посочена, както и основанията на извършване на такава проверка. Дококото с АУАН се започва администратвно наказателното производство и съдържанието на АУАН очертава установената и релеватна фактическа обстановка - непосочването на конкретните обстоятелства и начина, по който са установени, при това в нарушение на проц;есуалните правила водо до опорочаване на така съставеният АУАН. макар и Ч. да е отказал да получи препис от АУАН, същият очертава тграниците на наказаумото деяние и посочва обстоятелствата и доказатлства, които формират изводите на контролните органи. Непосочването на всички обстоятелства и данните за същите от една страна ограничава правото назащита на нарушитея, а от друга - предпоставя изграждането у АНО на еднаедностранчива е непълна фактическа обстановка, без възможност за проверка както на фактите, така и на изводите на актосъставителя. 
 Сгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, административнонанаказващият орган е длъжен да провери АУАН с оглед неговата законосъобразност и обоснованост и при условията на чл. 53, ал. 1 от ЗАНН да издаде Наказателно постановление. В настоящият случай административнонаказващият орган не е изпълнил / и не е могъл по посочените по-горе причини/ задълженията си по проверка за правилнос ти законосъобразност, съответно е постановил порочен акт. В НП изобщо не е босъгдано времето, мастото и начина на извършване на констатираните нарушения, как същите са установени и въз основа на кои точно доказателства АНО приема за безспорно изложената фактическа обстановка. 
Отделно от изложеното, следва да се посочи, че при липс на на конкретно посочени факти относно качеството на Ч. на водач - още повече във връзка с неговите възражения, обстоятелството, че е открит в дома си повече от час след извършване на твърдяното уравление на МПС, фактът, че същият е употребявал алкохол и е продължил да употребява такъв и след инцидента е налице онователно съмнение в провомерността на искането за проверка на същия и са резонни неговите възражения. Самият Ч. не е отрече, че същата нощ е употребил алкохол, което го е и мотивирало да откаже да бъде изпробван. В случая, забранена е не употребата на алкохол, поради което и чавков следва да бъду проверен, а управлянието на МПС, след употреба на алкохол. Доколкото в АУАН и НП липсват посочване на конкретно установени обстоятелства относно управлението на МПС от жалбоподателя, а същите са възведени въз основа на непосочени основания - твърденията на свидетелите З., Г. и С. - и сътавилото АУАн лице и АНО са били длъжни да изложат съображенията се относно възприетата и изложена в АУАН и НП фактическа обстановка. 

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  N 14-0339-002578/03.09.2014г. на Началника на РУП XXXXXXXX, с което на Б. Б. Ч., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXX, ул."XXXXXXXXX" №XX са наложени административни наказания за нарушение на чл.40, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗдВП - глоба в размер на 20 /двадесет/ лева,  на основание  чл. 174, ал. 3,  от ЗДвП - "глоба" в размер на 2000 лева  и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.183,ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП – „глоба“ в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1  от ЗДвП,  като на основание Наредба N Iз-2359 на МВР са му отнети 12 контролни точки.  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Благоевград в 14 дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

						РАЙОНЕН СЪДИЯ:



