                                                   Р Е Ш Е Н И Е №2116

                                                гр. Сандански, 13.10.2016 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
и при участието на секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. №237  по описа на съда за 2016 г. 

            и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на раздел V от ЗАНН.
            Образувано е по жалба на В. С. Б., ЕГН XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ №XX и посочен съдебен адрес – град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX, чрез адвокат А. А.-Т. срещу  наказателно постановление /НП/ №15-0339-001883/08.12.2015 на Началник РУ XXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя,  за нарушение на чл.44, ал.1 от ЗДвП на основание чл.179, ал.2, вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба“ в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева,  за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП са му  наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2000.00 /две хиляди/  лева и „лишаване от правоуправление“ за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и за нарушение на чл.123, ал.1, т.2  от ЗДвП на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП са му  наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева и „лишаване от правоуправление“  за срок от 2 /два/ месеца  лева, като на основание Наредба №Із-2539 на МВР за нарушението по чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му се отнемат 12/дванадесет/  контролни точки. 
            В жалбата се твърди, че обжалваното НП е неправилно и незаконосъбразно и като такова следва да бъде отменено. Оспорва се компетентността на АНО. Оспорва се изложената фактическа обстановка, като се твърди, че същата не отговаря на действителната. Твърди се нарушение на процесуалния закон при провеждане на производството и неспазване разпоредбите на ЗАНН при издаване на НП и съставяне на АУАН.
            В съдебно заседание жалбоподателят Б. се явява лично и  с адв. А.. От името на доверителя си, последната поддържа жалбата, като излага доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното Наказателно постановление. Излага фактическа обстановка различна от изложената в НП е прави искане за събиране на доказателства за установяването на изложената фактическа обстановка. Твърди, че доверителят и не е извършил посочените в НП нарушения, поради което и така издаденото НП следва да се отмени.  
В хода на съдебните прения адв. А. излага установената според нея фактическа обстановка, различна от изложената в НП е поддържа искането си за отмяна на НП, като издадено при липса на нарушение от нейния доверител.          Оспорва се компетентността на наказващия орган и на съставителите на АУАН във връзка с липсата на представителна власт и компетентност на упълномощилото ги длъжностно лице – Министъра на Вътрешните работи на РБългария. Прави се обстоен анализ на събраните доказателства, като се твърди недоказаност на извършеното нарушение и неговият нарушител. 
 В съдебно заседание ответната страна  - РУ-гр. XXXXXXXXXXX, редовно уведомени не изпращат представител.
           Жалбата е подадена в срок, от лицето, посочено като нарушител в НП поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.
          От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 
          На 18.11.2016г., около 19.00 свидетелите К. и Ц. – служители в РУ XXXXXXXXXX били изпратени по сигнал на дежурния в РУ XXXXXXXXXXX да извършат проверка на място на пътно-транспортно произшествие. Двамата свидетели посетили местопроизшествието – площад „XXXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXXXX“, където бил спрян автомобил марка Ауид А4“ с ДК№ XXXXXXXXXX, собственост на У. Д. С.. На място свидетелите установили следи от охлузване по предна и задна еви врати на автомобила, като на предна лява врата имало и хлътване. След това свидетелите К. и Ц. били изпратени на адрес в град XXXXXXXXXXX – ул. „XXXXXXXXXXXX“, където бил спрял автомобила, причинил ПТП. Пристигайки на място, служителите на РУ XXXXXXXXXXX се срещнали със свидетеля К. М. С., който бил подал сигнала  на телефон 112. С. посочил автомобила, който според него бил ударил автомобила с марка „Ауди“. Посоченият автомобил бил марка „Пежо партнер“ с ДК№ XXXXXXXXXXX. При извършена справка с дежурния при РУ XXXXXXXXXXXX установили, че автомобилът е собственост на Р. Б. – сестра на жалбоподателя в. Б.. След това служителите на РУ XXXXXXXXXXXX позвънили на посочения адрес на собственика, като се показала съпругата на жалбоподателя В. Б.. Тъй като потърсили съпруга и, същата казала да изчака и след няколко минути В. излязъл при служителите на РУ XXXXXXXXXX и свидетеля С., който го видял. Тъй като С. посочил Б. като водач на автомобила, свидетелите Ц. и К. поискали да извършат проба с техническо средство за наличие на алкохол, каквато проба жалбоподателя отказал да даде, с мотива, че не е управлявал автомобил. Предвид данните на свидетеля С. полицейските служители съставили на място АУАН №1883/18.11.2015г., в който посочили, че В. Б., управлявайки товарен автомобил „Пежо Партнер“ с ДК№ XXXXXXXXXXX, на 18.11.2015г., около 19.10 часа, на площад „XXXXXXXX“  в град XXXXXXXXX, в посока ул.“XXXXXXXXXXXX“ срещу автобусна спирка „XXXXXXXXXXXX“ не спазва достатъчно странично разстояние, блъска с предна дясна част паркираният неправилно автомобил марка „Ауди А4“ с ДК№ XXXXXXXXXXXX, собственост на У. Д. в предна лява врата, реализирайки ПТП с материални щети. Водачът отказва да бъде изпробван с техническо средство, издаден му е талон за медицинско изследване. Не остава на местопроизшествието. 
На В. Б. действително бил издаден талон за медицинско изследване №0442856, който му бил връчен в 19.35 часа, но същият не се явил в ФСМП XXXXXXXXXXX да даде кръвна проба. 
АУАН бил съставен в присъствието на Б., препис о същия обаче му бил връчен след три дни – на 21.11.2015г., с мотива, че АУАН не е разписан от свидетеля посочен в него – К. С.. 
При съставяне на АУАН, в графата възражения Б. записал че не е управлявал автомобила, а същият е управляван от дъщеря му – свидетелката С. Б.. 
На 08.12.2015г. от АНО- Началника на РУ XXXXXXXXXX въз основа на съставения АУАН било издадено обжалваното НП, в което била възпроизведена идентична на описаната в АУАН фактическа обстановка. АНО констатирал три нарушение на ЗдВП, вменени на жалбоподателя Б. – неспазване на дистанция при разминаване – нарушение на чл.44, ал.1 от ЗДвП, за което наложил санкция на основание чл.179, ал.2, вр. с ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП – глоба в размер на 150 лева; отказ на водача да бъди изпробван за съдържание на алкохол с техническо средство – нарушение на  чл.174, ал.3 от ЗДвП, за което на основание същата разпоредба наложил наказание глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и напускане на местопроизшествието – нарушение на чл.123, ал.1, т.2 от ЗДвП, за което на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП наложил наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца. НП било връчено на Б. на 16„5.03.2016г., като в предвидения седмодневен срок – на 21.03.2016г. същият депозирал жалба против него.   
         От така изложената и приета 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.
В настоящия случай съдът счита, че в хода на съдебното производство не се събраха достатъчно доказателства, за това, че констатираните и санкционирани с атакуваното Наказателно постановление административни нарушения изобщо са  били извършени от жалбоподателя или пък са извършени от него виновно.
От показанията на свидетелите Ц. и К. – които съдът приема за последователни, пълни и безпротиворечиви и поради това кредитира изцяло – се установява, че при извършената от тях проверка същите са установили следи от удар по предна лява врата на автомобил „Ауди А4“, паркиран неправилно на ул.“XXXXXXXXXXXX“. Установява се също така, че по автомобил марка „Пежо партнер“, собственост на Р. Б., в предна дясна част има следи от охлузване. Установява се, че при извършената проверка В. Б. се е отзовал, но е отказал да бъде изпробван за съдържание на алкохол, като същият възразил, че не е управлявал автомобила на сестра си. Самите полицейски служители не са възприели нито причиняване на ПТП, нито управлението на автомобила, причинил ПТП от жалбоподателя. Такива данни се съдържат в показанията на свидетеля К. С., като същите, освен че на са категорични, противоречат в други свои части с установените по делото обстоятелства и с показанията на свидетелката Б. и обясненията на Б., поради което и съдът не е склонен да ги кредитира. Така свидетелят С. заявява, че не е разпознал жалбоподателя, същият според него просто бил сходен по фигура и ръст с лицето, което той видял да слиза от автомобила „Пежо партнер“. С. не остава на място при съставяне на АУАН и реално не заявява пред жалбоподателя лично, че го е видял той да управлява автомобила. Налице е друго смущаващо противоречие. С. посочва, че е пътувал след автомобила, причинил ПТП, при което, с оглед позицията му – зад предния автомобил и времето – около 19.00 часа на 18.11.2015г., когато е тъмно – не би могъл да види водача на движещия се пред него автомобил. Сочи освен това, че се е движел зад този автомобил, като го е видял да спира на ул.“XXXXXXXXXXXX“, пред кантората на нотариус Б., след което видял от автомобила да слиза мъж с фигурата и ръста на жалбоподателя. При движение непосредствено след автомобила, причинил ПТП и при условие, че същият паркира вляво от автомобила на С. по посоката на движение, движещият се със свидетеля С. автомобил следва до премине покрай спрелия и отдалечавайки се от него С. да възприеме в огледалото за обратно виждане слизащият от автомобила „пежо“ водач, който в този случай би бил в непосредствена близост до сградата, където е кантората – т.е. би било изключително трудно за С. наистина да  успее да види добре водача. Следва да се посочи, че през цялото това време освен да управлява автомобила и да наблюдава движещият се пред него автомобил С. е водил и телефонен разговор с  диспечера от 112… 
Основното противоречие обаче, което мотивира съда да не кредитира показанията на свидетеля С. относно идентичността на лицето, причинило ПТП и напуснало местопроизшествието е обстоятелството, че в показанията същият посочва, че автомобилът „Пежо“, управляван от жалбоподателя е ударил паркираният автомобил „Ауди А 4“ отзад, отляво, ударени броня, калник… В показанията си свидетелите Ц. и К. са категорични, че по пострадалия автомобил следи има на предна лява врата – хлътване и одраскване и одраскване на лява задна врата. Така е записано и в протокола за ПТП, приложен като доказателства по делото. Няма как, свидетелят С. да е видял удара при настъпилото ПТП и да посочва щети, които не биха могли да бъдат причинени от движещият се пред него автомобил. За сметка на това, описаните от С. щети смущаващо съответстват на щетите, установени от свидетелката Т., за които същата твърди, че са с много по-голяма давност и не са причинени едновременно с щетите по левите врати на автомобила. 
Изложеното мотивира съда да приема, че липсват достатъчно доказателства за това, именно жалбоподателя В. Б. да е причинил описаното в НП ПТП. Предвид липсата на достатъчно и безспорни доказателства, установяващи това обстоятелство, липсват основания да се приеме, че отказвайки да бъде изпробван за алкохол Б. е нарушил разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП. Посочената разпоредба визира специално качество у проверяваното лице – същият следва да е водач на автомобил. Към момента на извършване на проверката Б. не е управлявал автомобил, не се доказа да е управлявал такъв и непосредствено преди това, поради което и за същият не е съществувало законовото задължение да позволи да бъде тестван за алкохол, неизпълнението на което е възведено в нарушение по ЗДвП. 
Недоказаността на качеството водач за жалбоподателя и по-специално – на това, че именно той е управлявал автомобила, причинил ПТП съгласно описаната в АУАН и НП фактическа обстановка изключва възможността по отношение на Б. да бъде реализирана административно наказателна отговорност за напускане на мястото на ПТП, имайки предвид недоказаното му участие в това ПТП.
        Съдът намира, че не са доказа жалбоподателят Б. да е извършил административните нарушения за които е санкциониран, поради което и обжалваното НП следва да бъде отменено. За пълнота, съдът намира да посочи, че не са налице процесуалните нарушения, твърдени от защитника на жалбоподателя. И актосъставителя и АНО са редовно и надлежно упълномощени, видно от представената по делото Заповед на Министъра на вътрешните работи от 24.06.2015г. Към посочената дата същата е била редовно избрана и компетентна да издава заповеди във връзка с    дейността на ръководеното от нея министерство, доколкото самият избор е извършен от НС на РБ на 11.03.2015г., като Решението за този избор е обнародвано в ДВ на 13.03.2015г. При самото съставяне на АУАН и издаване на НП съдът установи само едно процесуално нарушение, което може и да бъде прието за съществено, с оглед изхода от настоящото производство. АНО не е обсъдил в издаденото от него НП възражението на жалбоподателя, че не е управлявал автомобила, описан в АУАН, а че същият е бил управляван от дъщеря му – свидетелката С. Б.. АНО е бил длъжен да изпълни задълженията си по чл.52, ал.4 от ЗАНН, преди да пристъпи към издаване на НП – да извърши проверка във връзка с направените възражения и да обсъди същите в НП, като посочи, защо не се съобразява с тях. Това си задължение АНО не е изпълнил, като по този начин е ограничил възможността на жалбоподателя още в хода на административното производство да наведе обстоятелства и представи доказателства, които подкрепят възражението му.  

        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 /НП №15-0339-001883/08.12.2015 на Началник РУ XXXXXXXXXX, с което на В. С. Б., ЕГН XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ №XX,  за нарушение на чл.44, ал.1 от ЗДвП на основание чл.179, ал.2, вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба“ в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева,  за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП са му  наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2000.00 /две хиляди/  лева и „лишаване от правоуправление“ за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и за нарушение на чл.123, ал.1, т.2  от ЗДвП на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП са му  наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева и „лишаване от правоуправление“  за срок от 2 /два/ месеца  лева, като на основание Наредба №Із-2539 на МВР за нарушението по чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му се отнемат 12/дванадесет/  контролни точки, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Благоевград в 14 дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

						РАЙОНЕН СЪДИЯ:


