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Р Е Ш Е Н И Е № 1393
гр. Сандански, 29.06.2016 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     		ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Венета Петрова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 229 по описа на съда за 2016 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 15-0339-001226 от 20.08.2015 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ XXXXXXXXX, с което на С. Т. С. от гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл. 174 ал.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл. 174, ал. 3 от същия закон и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, а на основание Наредба №І-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че наказателното постановление е незаконосъобразно, издадено при съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно, тъй като не е извършил визираните в АУАН и НП нарушения. В съдебно заседание жалбоподателят се явява. Явява се и негов процесуален представител, който поддържа жалбата и иска отмяна на НП.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
За Районна прокуратура 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 08.03.2016 г, а жалбата срещу същото подадена на 16.03.2016 г.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят С. Т. С. е на 40 години, живее в гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXX” № XX.
На 09.08.2015 г. полицай А. К. С. и колегата му М. Г. К. били на работа и изпълнявали служебните си задължения като автопатрул по КАТ. Около 01.30 часа в гр. XXXXXXXXXX, по ПП-1, пред бензиностанция “XXXXXXXXXX” спрели за проверка движещият се в същия район товарен автомобил „Скания Р 420” с рег. № XXXXXXXXXXXXX, управляван от С. Т. С.. Полицейските служители поискали документите му, но жалбоподателят не предоставил свидетелството си за управление на МПС от съответната категория, макар да бил правоспособен водач. След което го поканили да бъде тестван с техническо средство, но жалбоподателят отказал. Свидетелят С. му издал талон за медицинско изледване № 0414007, жалбоподателят го взел, но не успял да стигне в указания в същия срок, за да му бъде взета кръвна проба. За констатираното нарушение свидетелят С. му съставил АУАН № 1226/09.08.2016 г., в псъствието на свидетеля М. Г. К., който свидетел установил непосредствено нарушението извършено от С. С., който акт бил подписан от свидетелите С. и К., а св. К. се подписал и като свидетел, че лицето отказва да се запознае със съдържанието на АУАН. Била изготвена и разписка, че лицето отказва да получи екземпляр от акта, което не било скрепено с подписа на един свидетел.
Въз основа на административно наказателната преписка на 20.08.2015 г. от началника на РУ – гр. XXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 15-0339-001226 от 20.08.2015 г., с което на С. Т. С. от гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл. 174 ал.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл. 174, ал. 3 от същия закон и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, а на основание Наредба №І-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
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 счита, че събраните по делото гласни доказателства – обясненията на жалбоподателя и показанията на свидетелите С. и К. в своята цялост не са противоречиви и кореспондират помежду си. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. От показанията на свидетелите С. и К., от обясненията на жалбоподателя и от акта за установяване на административно нарушение се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушението. В тези части съдът даде вяра на заявеното от свидетелите. Съдът не намери противоречия между показанията на двамата свидетели, които показания са подробни, последователни и логични. Съдът даде вяра на свидетелите и тъй като показанията им кореспондират с отразеното в акта за установяване на административно нарушение, който съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП има доказателствена сила до доказване на противното. 
При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: 
Жалбата е подадена в законовия седмодневен срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице с право на жалба и е допустима. Разгледана по същество се явява неоснователна във връзка с искането за отмяна на НП.
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съответно Заповед № 8121з-748/24.06.2015 г. на Министъра на вътрешните работи. Некоректна е посочената съдебна практика от жалбоподателя /Решение № 730/25.05.2016 г. по Адм. дело № 203/2016 г. по описа на Адм. съд-Благоевград/, тъй като тя касае ПАМ, различни от НП и коренно различна заповед от настоящата. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци и обстоятелствата, при които е извършено. 
Действително от приложения по делото Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 1226/09.08.2015 г. се установява, че АУАН е съставен в присъствието на един свидетел – М. К. – свидетел - очевидец на нарушенията и присъствал при тяхното установяване. М. К. е подписал съставения АУАН в посоченото по-горе процесуално качество на свидетел, присъствал при извършването и установяването на нарушенията, и същевременно е удостоверил с подписа си, в качеството на свидетел, отказа на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице – С. С., да подпише съставния АУАН и да получи екземпляр от него. На първо място по аргумент от разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗАНН, съставянето на АУАН приключва с подписването му от актосъставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, като действията по предявяване на АУАН на нарушителя да се запознае със съдържанието му и да го подпише, са последващи неговото съставяне. В този смисъл в производството по съставяне на АУАН № 1226/09.08.2015 г. лицето М. К. е участвало единствено и само в едно процесуално качество - на свидетел по чл.40, ал.1 от ЗАНН – свидетел, присъствал при извършването и установяването на нарушенията. В разпоредбата на чл.43, ал.2 от ЗАНН е предвидено, че когато нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес на който се отбелязват в акта. Както вече беше посочено действията по предявяване на АУАН на нарушителя да се запознае с неговото съдържание и да го подпише, са действия, които не представляват елемент от фактическия състав по съставянето на акта за установяване на административно нарушение. Съответно отказът на нарушителя да подпише съставения и предявен му за връчване АУАН, може да бъде удостоверен с подписа на който и да е свидетел, присъствал при извършването на процесуалното действие предявяване на АУАН за запознаване и подписване от нарушителя, възприел отказа на нарушителя да подпише акта. Нормативно не са предвидени ограничения за това кой може да бъде свидетел по чл.43, ал.2 от ЗАНН. В този смисъл не е налице процесуална пречка свидетелят по чл.40, ал.1 от ЗАНН, присъствал при съставянето на АУАН и подписал в това си качество съставения АУАН, да удостовери с подписа си като свидетел на отказа на нарушителя да подпише АУАН – т.е липсва законова регламентирана несъвместимост едно и също лице да бъде свидетел по чл.40, ал.1 или ал.3 от ЗАНН и едновременно с това свидетел по чл.43, ал.2 от ЗАНН. Съгласно изричната разпоредба на чл.51, ал.1, б.”б” от ЗАНН, свидетелят по АУАН единствено не може да участвува в разглеждането на административнонаказателна преписка и в издаването на наказателно постановление. 
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си С. Т. С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП, съгласно който: “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.». В конкретния случай, затова че на 09.08.2015 г. около 01.30 часа в гр. XXXXXXXXXX, по ПП-1, пред бензиностанция “XXXXXXXXXXXXX” управлява товарен автомобил „Скания Р 420” с рег. № XXXXXXXXXXXX и отказва да бъде извършена проверка за установяване употреба на алкохол с дрегер алкотест 7510. С поведението си жалбоподателят е допуснал нарушение по чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП. Т.е. за да се ангажира адм. наказателната отговорност на водач по чл.174, ал.3 от ЗДвП е необходимо или да откаже проверка с техническо средство или да не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му. В настоящия случай жалбоподателят е отказал проверка с техническо средство.
От субективна страна деянието е извършено умишлено – С. е съзнавал общественоопасните последици на нарушението и е искал тяхното настъпване. Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че тъй като е дългогодишен шофьор е знаел, че по-точно е кръвното изследване и поради тази причина е отказал да бъде изпробван с техническо средство. Именно като дългогодишен шофьор, той по-добре от всеки друг е следвало да бъде запознат, че изпробването за алкохол с техническо средство е самостоятелно и независимо от кръвната проба и е следвало да изпълни задължението си предписано в ЗДвП да бъде изпробван с техническо средство.
От събраните доказателства се установи по несъмнен начин извършването на нарушението, авторството и вината на жалбоподателя. Доказателствената сила на редовно съставения акт срещу С. не се обори от събраните доказателства в съдебно заседание. От тях се установи, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна признаците на състава на процесното административно нарушение. Административно наказващият орган правилно е квалифицирал деянието му като нарушение на посочената норма и го е санкционирал с предвидената за нея административно наказание глоба в точно определен размер на 2000, лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца и е отнел 12 к.т., които с оглед точната им определеност от законодателя не подлежат на ревизия. А що отнася до това, че има деца, които да издържа и че именно професията му е шофьор, съдът намира, че личният интерес не може да бъде противопоставен на обществения интерес, който е с приоритет.
По отношение на нарушението по т.2 от НП - законосъобразно и правилно административно наказващият орган е квалифицирал деянието на жалбоподателя, като нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, съгласно който, водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него и на основ. чл.183, ал.1, т.1 пр.1 от ЗДвП го е санкционирал с предвидената за такова нарушение административно наказание глоба в размер на 10 лева. В частта по т.2 от обжалваното НП административно наказващият орган правилно го е санкционирал, затова в тази част е правилно и законосъобразно. Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си С. е осъществил от субективна и обективна страна състава на административното нарушение по т.2 от НП. Съгласно разпоредбата на чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП, която гласи: “Наказва се с глоба 10 лв. водач, който не носи определените документи - свидетелство за управление на МПСот съответната категория, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство.” Санкцията е определена в точно фиксирания от законодателя размер, поради което не подлежи на ревизия.
По изложените съображения съдът намира, че обжалваното НП следва да бъде потвърдено.
Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът 
Р    Е    Ш    И :
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0339-001226 от 20.08.2015 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ XXXXXXXXXXX, с което на С. Т. С. от гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл. 174 ал.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл. 174, ал. 3 от същия закон и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, а на основание Наредба №І-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл. 100, ал.1, т.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:




