
                                       П  Р  И  С  Ъ  Д  А  №1537

                                       гр. Сандански, 15.07.2016 г.

                               
                                        В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на петнадесети юли, две хиляди и шестнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
	
              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                                                                   
             и при участието на секретаря Валентина Томова и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 357  по описа на съда за 2016 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                       ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия Т. П. В., роден на 17.08.1974 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX”№XX, българин, български гражданин, със средно образование, работи като международен шофьор, живее във фактическо съжителство, неосъждан, ЕГН XXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 12.05.2016 г. около 00,35 часа в гр. XXXXXXXXX по ул.»XXXXXXXXXX» в посока от ПП-1, Е-79 към кръстовището с ул.»XXXXXXXXXX», управлява лек  автомобил марка марка и модел «БМВ Х-3» с рег.№XXXXXXXXXXX с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,63 на хиляда, установено по надлежния ред- с протокол за химическа експертиза  №444/13.05.2016 г. на СНТЛ при ОДМВР- XXXXXXXXXXX, уреден в Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС    – престъпление по чл.343 б ал.1 от  НК, поради което и на основание чл.303 от НПК ГО ОСЪЖДА , като на основание чл.373, ал. 2 от НПК, във вр. с чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.58а, ал.4 НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3  от НК му НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 4 / четири/  месеца. 

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за 4 /четири/ месеца за срок от три години.
   
На основание чл. 343г., вр. чл. 343б, ал. 1 от НК, ЛИШАВА Т. П. В., с установена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 4/четири/ месеца от влизане на присъдата в сила.
 
На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т. П. В. с установена по - горе самоличност  да заплати по сметка на ОД на МВР XXXXXXXXXXX сторените в хода на досъдебното производство разноски за изготвяне на химическа експертиза в размер на 45.00 /четиридесет и пет/ лева.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в петнадесетдневен  срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.


                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:





МОТИВИ от 29.07.2016г. към ПРИСЪДА N 1537 от 15.07.2016г. по НОХД № 357/2016г. по описа на РС-Сандански

Производството е по реда на глава двадесет и седма от НПК.
Образувано е въз основа на внесен в РС Сандански обвинителен акт срещу Т. П. В. за извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.
В съдебно заседание по искане на защитника и подсъдимия , съдът е допуснал производството по делото да се проведе по правилата на глава 27 от НПК в хипотезата на чл. 371,т. 2 от НПК.
В съдебно заседание РП- Сандански - редовно уведомени се представлява от прокурор З.. В хода на съдебните прения същи поддържа обвинението като излага аргументи за осъществен състав на престъпление от подс.В.. Предлага на същия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода”за срок от една година, което на основание чл.58а от НК бъде намалено с една трета и наложеното наказание лишаване от свобода да бъде за срок от 8 /осем/ месеца. Предвид съдебното минало на подсъдимия предлага изтърпяването на така наложеното наказание да се отложи на основание чл.66, ал.1 от НК а срок от три години. Иска се от съда да наложи наказанието лишаване от право да управлява МПС по чл.343г от НК за срок от осем месеца, както и глоба в размер на 200 лева. 
Подс. Д., редовно призован се явява лично и с редовно упълномощен защитник. Признава изцяло фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт и дава съгласие да не се събират доказателства за тях в  хода на съдебното следствие. В хода на съдебните прения защитника на подсъдимия  пледира за налагане на наказание при условията на чл. 55 от НК по преценка на съда, като на подсъдимия В. се наложи наказание „лишаване от свобода” в минималния предвиден от закона размер – три месеца.  Пледира се за налагане на наказание по чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК в размер на три месеца с оглед личността на дееца и установеното по делото обстоятелство, че съответната правоспособност е от значение за работата на Ватахов и съответно- издръжката на семейството му. 
Подсъдимия В. в хода на съдебните прения изразява съжаление за извършеното от него, като сочи, че не предполагал, че употребения от него алкохол ще отчете установената концентрация над 1,2 промила. Моли съдът за снизхождение и минимално лишаване от право да управлява МПС. В последната си дума заявява че няма какво да добави. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият, Т. П.В., роден на 17.08.1974 г. в гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXXX”№XX, българин, български гражданин, със средно образование, работи като международен шофьор, живее във фактическо съжителство, неосъждан, ЕГН XXXXXXXXXXXX. Същият е правоспособен водач. 
На 12.05.2016 г.  полицейските служители П. и В. осъществявали контрол на движението в град XXXXXXXXXXXX. Около 00.35  часа двамата спрели за проверка лек автомобил марка и модел „БМВХ5“ с ДК№ XXXXXXXXXXX, движещ се по ул.»XXXXXXXXXXXXX» в посока от ПП-1, Е-79 към кръстовището с ул.»XXXXXXXXXXXX». При извършената проверка служителите на РУ XXXXXXXXXXXXX установили, че автомобилът се управлява от подсъдимия В..  При проверката подсъдимият  не представил СУМПС и контролен талон, а полицейските служители усетили от него мирис на алкохол. В. бил поканен  да бъде изпробван с техническо средство за наличие на алкохол. С помощта на техническо средство -  «Дрегер- Алкотест 7510» с фабр.№ARВВ-0001, било установено, че концентрацията на алкохол в кръвта на В. е  1,56 промила. Предвид установеното на В.  бил съставен  акт за установяване на административно нарушение (АУАН) серия Г, №017250/12.05.2016 г.  В. подписал акта и не направил възражения относно изложените в него факти. След това му бил връчен  талон за медицинско изследване №0049698 и В. бил заведен от служителите на РУ XXXXXXXXXX  до ФСМП- XXXXXXXXXX, където той дал кръвна проба за изследване.
В хода на досъдебното производство е изготвен протокол за химическа експертиза  №444/13.05.2016 г. на СНТЛ при ОДМВР- XXXXXXXXXXX, видно от който подсъдимият . Т. В. е управлявал автомобила си със съдържание на  алкохол в кръвта с концентрация от  1,63 на хиляда.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства –  признанието на подсъдимия В. на фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт, направени по реда на чл. 371, т. 2 от НПК, подкрепено от събранте в хода на досъдебното производство доказателства - протокол за разпит на свидетеля Н. В. П. от 12.05.2016 г., протокол за разпит на свидетеля Л. Е. В. от 12.05.2016 г.,АУАН  от 12.05.2016 г., талон за медицинско изследване, справка за подс. В. от 12.05.20156 г., издадена от началника на РУ XXXXXXXXXX, справка за нарушител/водач, справка за съдимост № 459/12.05.2016 г, протокол за химическа експертиза № 444 от 13.05.2016 г., декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, автобиография на подсъдимия.
Видно от  признанието, направено от В. и събраните на досъдебното производство доказателства,   на 12.05.2016 г. около 00,35 часа в гр. XXXXXXXXXX по ул.»XXXXXXXXXXXX» в посока от ПП-1, Е-79 към кръстовището с ул.»XXXXXXXXXXX», управлява лек  автомобил марка марка и модел «БМВ Х-3» с рег.№XXXXXXXXXX с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,63 на хиляда, установено по надлежния ред- с протокол за химическа експертиза  №444/13.05.2016 г. на СНТЛ при ОДМВР- XXXXXXXXXXXX, уреден в Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК е на просто извършване, като субектът му е всеки, който управлява МПС. За да е консумиран състава на престъплението е достатъчно деецът да е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, която концентрация следва да е установена по надлежен ред, а именно: съгласно разпоредбите на Наредба 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС. В настоящия случай от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че подсъдимият В. на инкриминираната дата и място е управлявал лек автомобил марка „БМВ Х5”, с ДК№ XXXXXXXXXX с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно – 1,63 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо средство от водачите на МПС с химическа експертиза №444/13.05..2016г. на СНТЛ  при ОД на МВР XXXXXXXXXXXXX. 
Подс.В. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.
	Причините и условията за извършване на деянието от В. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.343б, ал.1 от НК се предвижда наказание от една до три години  лишаване от свобода и глоба от двеста до хиляда лева,като същото е умишлено по своя характер. Подс. В. е с чисто съдебно минало, но е наказван за нарушения на ЗДвП. Нарушенията на В. са маловажни и с  пренебрежима обществена опасност, поради и което съда не намира същите за отегчаващо обстоятелство.  
С оглед обстоятелството , че производството се разви по реда и условията на глава 27 от НПК на основание чл. 373, ал. 2 от НПК съдът е длъжен да определи наказанието на подсъдимия при условията на чл. 58а от НК. В настоящия случай законът не предвижда алтернативни наказания, като освен това, съдът приема, че са налице многобройни смекчаващи обстоятелства – чистото му съдебно минало, изразеното съжаление и оказаното съдействие на органите на реда, обстоятелството, че същият доброволно и без да е бил длъжен е дал кръв за изследване, работата му като шофьор, с която същият изхранва семейството си -  поради което съдът определи наказанието при приложение на чл.58а, ал.4 от НК, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 ал.3 от НК,  като  наложи предвиденото наказание „лишаване от свобода“ в близост до предвидения от закона минимум от три месеца – четири месеца и не наложи кумулативно предвиденото наказание „глоба“. 
С оглед задължителния характер на разпоредбата на чл. 343г. от НК и като взе предвид изложеното по-горе, както и събраните доказателства относно семейното положение на подсъдимия – деца, работа като шофьор на камион, обстоятелството,че след измененията на НК предвиденото наказание „лишаване от свобода“ с минимум, който изключва вече възможността за подобни престъпление на едно лице да се налага многократно наказание пробация - съдът намери, че за постигане целите на лишаването от права и за поправянето на подс. В. е достатъчно  същият да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 4 /четири/ месеца. В случая, предвид наложеното наказание лишаване от свобода, отложено за изтърпяване за срок от три години завишен размер на наказанието лишаване от право да се управлява МПС би било неоправдано е несъобразено с обществената опасност на извършеното престъпление и най-вече с личността на извършителя. 

ПО РАЗНОСКИТЕ:

Предвид изхода от производството и на основание чл.189, ал.3 от НПК съдът възложи на подсъдимия В. сторените в хода на производството разноски в размер на 45 /четиридесет и пет/ лева за изготвянето на химическа експертиза в хода на досъдебното производство.  

По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:




