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Р Е Ш Е Н И Е № 1254
гр. Сандански, 09.06.2016 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     		 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова н.а.х.д. № 261 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 № 15-0339-001011 от 06.07.2015 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXX, с което на Б. Т. П. от гр. XXXXXXXXXX, ж.к. “XXXXXXXXX”, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 185 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20.00 лева за нарушение на чл. 105, ал.1 от същия закон, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо 6 контролни точки.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като незаконосъобразно, издадено в нарушение на процесуалните правила, тъй като не са посочени обстоятелствата, при които се твърди, че е извършено нарушението, както и доказателствата, които го потвърждават. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не изпраща и свой процесуален представител. 
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 30.03.2016 г., а жалбата срещу същото е подадена в РУ XXXXXXXXXXXX на 31.03.2016 г., т.е. в предвидения в ЗАНН седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Б. Т. П. е от гр. XXXXXXXXXXX, ж.к. “XXXXXXXXXXX”, ЕГН XXXXXXXXXXX, правоспособен водач на МПС, наказван многократно за нарушения по ЗДвП.
На 30.06.2015 г. мл. автоконтрольор при ОД на МВР– гр. XXXXXXXXXXX Т. С. В. и колегата му А. Д. К. изпълнявали служебните си задължения. Около 20.40 часа на ул. “XXXXXXXXXX” в гр. XXXXXXXXXXX спрели за проверка лек автомобил м. „Ауди А8” с рег. № XXXXXXXXXXXX, който се движел в посока ул. “XXXXXXXXXX”, управляван от собственика му Б. Т. П. от гр. XXXXXXXXXXX, който не бил поставил обезопасителен колан. От водача било изискано да представи контролен талон от свидетелство за правоуправление, но същият не представил такъв. Установили още, че е ограничена видимостта на автомобила през челното и през предните странични стъкла с фолио. За констатираните нарушения на П. му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 019561/30.06.15, в присъствието на свидетеля А. Д., в който било посочено времето и мястото на извършеното, извършените нарушения и правната квалификация на нарушенията. Жалбоподателят се запознал с акта, не направил възражения и екземпляр от същия му бил връчен още същия ден – 30.06.2015 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 06.07.2015 г. от началника на РУ – гр. XXXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 15-0339-001011 от 06.07.2015 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, с което на Б. Т. П. от гр. XXXXXXXXXXX, ж.к. “XXXXXXXXXX”, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 185 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20.00 лева за нарушение на чл. 105, ал.1 от същия закон, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1 т.1 от ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им.  С необходимата хронологична подреденост и логична зависимост свидетелските показания непротиворечиво изясняват възприетите факти от действителността. Същите кореспондират изцяло със събраните по делото писмени доказателства. Още повече, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на противното.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е неоснователна. 
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. НП е издадено от компетентен орган– началника на РУ XXXXXXXXXX Б.Щ., а АУАН от мл. автоконтрольор, съгласно Заповед № 8112з-748/24.06.2015 г. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци, обстоятелствата, при които е извършено, затова не е основателен доводът на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения в тази връзка. Не е съществено процесуално нарушение отсъствието в акта и НП на описание на доказателствата, които потвърждават нарушението. 
По първото от нарушенията:
Разпоредбата на чл. 105,ал.2 от ЗДвП съдържа забрана за ограничаване на видимостта през челното и през страничните стъкла. Законодателят има предвид препятствия, които са на/в самото моторно превозно средство, защото ограничаването е през стъклата. И тъй като е през стъклата, законодателят изрично е посочил, че до ограничаване на видимостта води и намаляването на прозрачността на стъклатае забранено. Ноторно е, че стъклата на моторните превозни средства отговарят на определени изисквания за прозрачност, която е един от факторите, които осигуряват необходимата видимост през тях. В акта за установяване на нарушение е посочено, че предните и страничните  стъкла на автомобила са с намалена прозрачност. В акта и в НП се сочи, че на стъклата има поставено фолио, като причина за констатацията за намалена прозрачност. Това обстоятелство се установява и от разпита на св. В.. 
Наложеното наказание по чл. 185 от ЗДвП съдът намира, че НП в тази си част е и материално законосъобразно. Това обстоятелство се установява безпротиворечиво и от показанията на разпитания по делото актосъставител. Т.е. жалбоподателят безспорно е нарушил забраната на чл. 105, ал. 1 от ЗДвП за ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им. Именно жалбоподателят е собственик на автомобила и именно той го е управлявал процесния ден. Констатираното нарушение е подведено и под относимата за процесния случай санкционна норма на чл. 185 от ЗДвП. Наложеното наказание „глоба” в размер на 20 лв. е определено съобразно разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН. Ето защо съдът счита, че в тази си част НП следва да бъде потвърдено.  
По второто от нарушенията:
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.137А, ал.1 от ЗДвП, според който: „Водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани.” Съгласно чл. 183, ал.4, т.7 пр.1 от ЗДвП „Наказва се с глоба 50 лв. водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан”.
Изписването, както в АУАН, така и в НП не буди съмнение, че са нарушени именно цитираните по-горе разпоредби. 
От субективна страна деянието е извършено умишлено – П. е съзнавал обществено опасните последици на нарушението и е искал тяхното настъпване, като е знаел че не използва обезопасителен колан на МПС от категория М1, М2, М3, и N1, N2 и N3, когато е в движение. А отнемането на точките остават непроменени, тъй като същите са наложени ex lege.
По третото от нарушенията:
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, според 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”  Съгласно чл. 183, ал.1, т.1 пр.2 от ЗДвП „Наказва се с глоба 10 лв. водач, който не носи определените документи - свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него”. Наказанието е определено в точно определен размер, поради което не подлежи на корекция.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0339-001011 от 06.07.2015 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXXX, с което на Б. Т. П. от гр. XXXXXXXXX, ж.к. “XXXXXXXXX”, ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл. 185 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20.00 лева за нарушение на чл. 105, ал.1 от същия закон, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо 6 контролни точки.

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

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

