                                                Р Е Ш Е Н И Е  № 1596
                                            гр. Сандански, 13.07.2015 г.
                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тринадесети юли, две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев                                                              
 и при участието на секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 353  по описа на съда за 2015 г. 
Въз основа на закона и доказателствата, 
                                                                     РЕШИ:
     
   ПРИЗНАВА обв. М. И. Ч., роден на 29.05.1990г. в град XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX,  българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен,  ЕГН XXXXXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2015 г. около 07,45 часа по пътя от село XXXXXXXXX за село XXXXXXXXXXX, в района на „XXXXXXXXXXXXX“  при управление на моторно превозно средство  си служил с контролни знаци – 2 /два/ броя регистрационни табели с № XXXXXXXXXXXXX издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел Вектра” с индентификационен номер на рамата № XXXXXXXXXXX, собственост на Н. И. И. от град XXXXXXXXXXX,  като ги поставил на управляваният от него лек автомобил м. „Форд ескорт” с индентификационен номера на рамата № XXXXXXXXXXXXXX – престъпление по чл. 345, пр. І от НК,  поради което и на основание чл. 345, пр. I,  вр. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лв.
     
 На основание чл.111, ал.1 от НПК веществените доказателства по делото - рег. табели с № А 72 06 КВ, съхранявани в РУП XXXXXXXXXXXX да се изпратят по компетентност за разпореждане на органи, който ги е издал - ОД на МВР XXXXXXXXXX.
    
   РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред БлОС.
                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:






М О Т И В И към Р Е Ш Е Н И Е N 1596 от 13.07.2015г. по НАХД № 353/2015г. по описа на РС-Сандански

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.
Образувано е въз основа на внесено в РС- Сандански Постановление на РП-Сандански, с което се предлага обв. М. И. Ч. от село XXXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание за извършено престъпление по чл. 345 от НК.
В съдебно заседание РП-Сандански, редовно уведомени не иззпраща представител.
Обв. Ч., редовно призован се явява лично.
В хода на съдебните прения обвиняемият Ч. не изразява отношене към производството и не иска нищо от съда. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Обв. М. И. Ч. е роден на 29.05.1990г. в град XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ №XX,  българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен,  ЕГН XXXXXXXXXXXX /данни от лична карта/
            Свидетелят В. притежавал лек автомобил марка „Форд ескорт“.  Предвид лошто състяние на автомобила В. спрял същия от движение и отчислил автомобила от Община XXXXXXXXXXXXX, като свалил и върнал регистрационните табели с   № XXXXXXXXXXX издадени за автомобила в КАТ XXXXXXXXXXXX. В края на 2014г. обвиняемият Ч. се свързал със свидетеля В. и поискал да закупи автомобила, който бил спрян от движение. В. се съгласил и продал на Ч. автомобила за сумата от 350 лева, като го уведомил, че същият е спрян от движение и е без регистрационни номера. Тъй като не можел да управлява автомобила без табели, обвиняемият Ч. се снабдил с такива, издадени за друго МПС - лек автомобил марка „Опел Вектра” с индентификационен номер на рамата № XXXXXXXXXXXXX, собственост на Н. И. И. от град XXXXXXXXXXX и с № XXXXXXXXXXXXX. С така поставените табели Ч. започнал да използва автомобила, като се придвижвал с него в района на община XXXXXXXXXXXX.  На 05.03.2015г. свидетелите П. и В. – служители в РУП XXXXXXXXXX осъществявали контрол на движението по пътя в района на „XXXXXXXXXXX“, находящ се на пътя от село XXXXXXXXXX за село XXXXXXXXXXXX. Около 07.45 часа спрели за проверка лек автомобил марка „Форд Ескорт“ с ДК№ XXXXXXXXXXXXXX. Установили, че същият се управлява от обвиняемият Ч.. При извършена на място проверка служителите на РУП установили, че Ч. е неправоспособен водач, като същият признал освен тва, че поставените на автомобила табели са от друго МПС. Била извикана оперативна група, като Ч. предал доброволно използваните от него табели. От изготвена по ДП експертна справка се установило, че табелите са издадени от компетентен орган – ОД на МВР XXXXXXXXXXXX, но за друго МПС. 
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства –  показанията на свидетелите П., В. и Г., експертна справка, приложена по делото, както и прочетените  по реда на чл. 283 НПК протоколи и други документи съдържащи се в кориците на  ДП.  
Съдът кредитира показанията на разпитаните по делото свидетели. Същите са последователни, непротиворечиви и подкрепени както от събраните по делото писмени доказателства, поради което не намира за необходимо да ги обсъжда поотделно.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

От така установената фактическа обстановка и преценка на доказателствата, съдът намира, че обв. М. Ч. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345 от НК.
От обективна страна обвиняемият Ч. е управлявал  МПС, а именно -  лек автомобил  марка „Форд ескорт” с индентификационен номера на рамата № XXXXXXXXXXX, на който са били поставени регистрационни табели  с № XXXXXXXXXXX издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел Вектра” с индентификационен номер на рамата № XXXXXXXXXXXXX, собственост на Н. И. И. от град XXXXXXXXXXXX.
 Съгласно & 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба I – 45 от 24.03.2000г. за регистрирането, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях – регистрацията на МПС е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификация на превозното средство и издаването на регистрационни табели. Всяко превозно средство подлежи на регистрация, като при регистрирането се предоставят от надлежния орган два броя регистрационни табели – чл.10 от Наредба I – 45 от 24.03.2000г. Регистрационните табели съдържат регистрационен номер, който се състои от цифри и букви. Същите се монтират на местата определени от производителя по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.
От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл. Обвиняемият Ч. е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, знаел е, че управлява автомобила с поставени регистрационни табели, които са били издадени от контролния орган за друго моторно превозно средство.  Ч. е съзнавал и общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.        
	Причините и условията за извършване на деянието от Ч. са незачитане на законния ред в страната в това число: реда за регистрация и отчет на МПС.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.345 от НК се предвижда наказание до една година лишаване от свобода или глоба от сто до триста лева,като същото е умишлено по своя характер. Обв. Ч. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Предвид характера на извършеното престъпление не са налице и съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. При така установеното, съдът е длъжен да освободи деецът от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „Глоба”.
        Съдът намери, че размера на наказанието на обвиняемия следва да бъде определен без да е налице приоритет на смегчаващите или отегчаващите вината обстоятелства. От една страна Ч. не е осъждан, млад е и е оказал съдействие на контролните органи. От друга страна, същият е действал предумишлено, съзнавал е че извършва деяние, забранено от закона и не показва самокритичност към стореното. Изложеното мотивира съдът да приема, че подходящото като размер наказание ще бъде глоба в размер на 1500 лева, която е над минималния, предвиден в закона, но максимума и дори средния размер за това наказание. 
Табелите, приложени по делото като веществени доказателства следва да бъдат върнати за разпореждане по компетентност да издалия ги орган. 
По изложените от фактическо и правно естество мотиви , съдът постанови решението си.
				РАЙОНЕН СЪДИЯ:



