                                                    Р Е Ш Е Н И Е №2643

                                               гр. Сандански, 02.12.2016 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на втори ноември две хиляди и шестнадесета година, наказателно отделение, трети състав:	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев

и при участието на секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. № 487  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 от Г. Р. К.,  ЕГН XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX срещу Наказателно постановление N 14-0339-002688/22.08.2014г. на Началника на РУ на МВР-XXXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП административно наказание  „глоба“ в размер на 10.00 лева.  
            С жалбата се иска НП да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че неправилно  е изложена фактическата обстановка. Оспорва се изложеното в НП  нарушение, като се твърди, че по време на установяване на същото жалбоподателя не е шофирал с превишена скорсот. Твърди се още, че с оглед интензивното движение в участъка е било невъзможно да бъде установена скорсота с която се е движел. Твърди, че при съставяне на АУАН не му е бил показан клипа от заснемане на нарушението, а единствено стоп кадър, от който не могло да се установи, адли техническото устройство е засякло именно управляваният от него автомобил.  
          В съдебно заседание жалбоподателят К., редовно призован не се явява, представлява се от редовно упълномощен представител – адвокат М.. Представителят на жалбоподателя поддържа жалбата по изложените съображения. Прави доказателствени искания относно установяване пътната макировка в участъка, където е установено нарушението. Иска проверка на заснетия при установяване на нарушението видеоклип. 
В хода на съдебните прения посочва, че НП следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Посочва се разминаване между посоченото в АУАН и НП място на извършване на нарушението – главен път Е79, 410 км. и установеното от представената схема на пътя и маркировката, видно от която посоченият в АУАН и НП район на ЖП гара в село XXXXXXXXXXXX и разположен между кимлометър 408+600. Поддържат се доводи за незаконосъборазност на НП, като състаавено при допуснати в хода на производството процесуални нарушения – непоказване на заснетия клип на жалбоподателя. Сочи се недоказаност на нарушението с оглед невъзможността да бъде проверено съдържанието на клипа от техническото устройство.
          В съдебно заседание административнонаказващият орган Началник на РУ на МВР-гр.XXXXXXXXXXXX, редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.
          От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 
         Жалбата на Г. Р. Г. против Наказателно постановление N 14-0339-002688/22.08.2014г. на Началника на РУ на МВР-XXXXXXXXXXX, е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.
         Разгледана по същество е неоснователна.
     На 15.08.2014г. св. С. К. и А. Х. -  двамата служители на РУ на МВР-XXXXXXXXXX, били на работа по линия на „безопасност на движението” на главен път Е79  в района на жп гара село XXXXXXXXXX. В 13.53 ч. същите спрели за проверка лек автомобил марка Тойота“, модел „Авенсис“ с ДК№ XXXXXXXXXX, тъй като техническото средство -  система за автоматично видеозаснемане TFR1-М и  радар ТР4D с фабр.N 578 за измерване на скоростта на МПС отчело движение с превишена скорост, а именно: 76 км.ч. при ограничение от 50 км.ч.за населено място, въведено с пътен знак Д11. От извършената проверка на документите на водача се установило, че автомобилът се управлява от жалбоподателя К.. Установено било също така, че водачът не носи със себе си контролен талон към СУМПС. Служителите на РУ на МВР-XXXXXXXXXXX поканили водача и го запознали с показанията на техническото средство и с заснетие клип с №4916, след което и в резултат от направените констатации св.К. съставил Акт за установяване на административно нарушение № 2688/14 от 15.08.2014г. в присъствието на свидетеля на нарушението св.Х.. Жалбоподателят К. подписал акта  без да направи възражения. Писмени такива не са депозирани и в предвидения от закона тридневен срок.  Въз основа на този АУАН и на осн. чл. 53 от ЗАНН било издадено Наказателно постановление № 14-0339-002688/22.08.2014г.  от Началника на РУ на МВР- XXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя Г. К. е наложено административно наказание на основание чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП -„Глоба” в размер на 100.00 /сто / лева за нарушение на чл.21, ал. 1 от ЗДвП и административно наказание „глоба“ в размер на 1000 /десет/ лева на основание чл.183, ал.1 т.1, пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
         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. Разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗДвП касае единствено и само административнонаказателното производство пред административнонаказващия орган. Във възивното производство пред съда обаче се прилагат разпоредбите на НПК , съгласно които годни доказателства и доказателствени средства са само тези, събрани по реда и условията на Кодекса като същите подлежат на проверка в хода на съдебното следствие.
 
      С оглед приетата за установена  фактическа обстановка, съдът намира, че бяха доказани в хода на производството наличието на извършени нарушения, техният  характер и вид, както и законосъборазното извършване на процедурата по издаване на НП. Недоказани останаха в хода на производството твърденията на коцев в жалбата, че не му е бил предоставен за запознаване изготвения клип. Същият не взе участие в производството по проверка на обстоятелства, изложени в АУАн и НП и оспорени в жалбопата, поради което и твърденията в жалбата останаха недоказани и дори опровергани от показанията на свидетелите К. и Х.. Не се спори дори от жалбоподателя, ча на посочената в АУАН и НП дата и час същият е пътувал  през село XXXXXXXXX в посока град XXXXXXXXXXX, управлявайки описаното МПС. Не се спори, че проверката е била извършена в района на жп гара, село XXXXXXXXXX. В тази насока неоснователни са доводите на защитника на обвиняемия, че в АУАН и НП неправилно е посочен като пътен участък, в който е установено нарушението и извършена проверката като такъв на главен път Е 79 км. 410+500. И в АУАН и в НП е посочено, че нарушението е установено и проверката извършена на главен път Е 79, км.410, в района на жп гарата на село XXXXXXXXXXX. Ввидно от представената схема от Областно пътно управление XXXXXXXXXXX, района на жп-гара село XXXXXXXXXXX е разполежен на главен път Е 79 от км. 409+182 до км.409+492. В АУАН и НП е  посочен км.410, без добавка. Обективно погледнато, района на жп-гарата е разположен в района на 410-и колометър. 
Неоснователни с оглед показанията на свидетелите К. и Х. сеа и възраженията за непредоставяне на клипа и доводите на защитника на жалбоподателя за недоказване  на нарушението, предвид невъзможността да бъде проверено съдържанието на клипа. И двамата свидетели бяха категорични, че записаният клип е бил предоставен на К., като изрично посочиха, че е невъзможно от техническа гледна точка да се предоставяте от тях на място снимки или стоп – кадър от заснетия клип. Отделно от това, както вече бе посочено, липсват доказателства, оборващи тези показания, с оглед отказа на жалбоподателя да участва в производството и да оспори показанията на свидетелите. Следва да се посочи, че липсват и възражения относно съдържанието на АУАН, каквито в жалбата се твърди, че са били направени. Нито в АУАН , нито отделно от това, в предвидения тридневен срок и в писмена форма са направени възражения, както относно изложената в АУАН и НП фактическа обстановка, така и относно процедурата по установяване на нарушението и неговия извършител.
Относно обстоятелството, че заснетия клип не е запазен е не бе предоставен от страна на АНО, съдът намира за необходимо да посочи, че възражение относно неговото съдържание и процедура на изготвеня са направени едва в жалбата, която е подадена почти две години след установяване на нарушението и съставяне на АУАН. През този период от време – макар и да е бил наясно със сътавения АУАН, жалбоподателя не е проявил никаква инициатива относно оспорване процедурата по установяване нанарушението и установените обстоятелства. Невъзможността да бъде предоставен заснетия клип не е пречка, заснетата на него информация да бъде установена по други предвидени в НПК  и ЗАНН способи. Така налице е извлечение от клипа с три на брой снимки от различен момент на установяване на нарушението, нарице са и показанията на свидетелите К. и Х. относно установяване на нарушението. Установена бе също така изправността на техническото средство и компетентността на свидетелите – актосастъвител и очевидец на нарушението.
       Предвид изложеното, съдът приема, че  приетата за установена фактическа обстановка безспорно се установяват датата, мястото и часът на извършване на нарушението, както и неговият автор. Не са установиха нарушение на процедурата по съставяне на АУАН и издаване на НП, които да обосновават незаконосъобразност на същите. АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, в присъствие на нарушителя, на когота е връчен препис от акта.  НП е издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия въз основа на АУАН. Нарушението е установено от свидетелите К. и Х., които са използвали система за видеозаснемане с включен радар. За установеното нарушение е издаден АУАН от контролен орган, възприел лично и непосредствено извършеното нарушение. Изложеното мотивира съдът да приеме, че обжалваното НП е правилно и законосъобразно. Същото е издадено въз основа на законосъобразно съставен АУАН, като в процедурата при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати процесуални нарушения, които да са съществени, да ограничават правото на защита на жалбоподателя и да налагат отмяна на НП. В НП е изложена фактическа обстановка, която отговаря на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, достатъчно пълна и прецизна, за да разбере жалбоподателя извършеното от него нарушение. АНО е посочил правилна правна квалификация и е наложил наказания във вид и размер посочени конкретно в цитираните разпоредби на ЗДвП, поради което и видът и размера на същите не подлежат на преценка и контрол. 
ВОДИМ  от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН съдът,
                                                Р Е Ш И:
       ПОТВЪРЖДАВА  изцяло    Наказателно постановление N 14-0339-002688/22.08.2014г. на Началника на РУ на МВР-XXXXXXXXXX, с което на Г. Р. К.,  ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX  за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП административно наказание  „глоба“ в размер на 10.00 /десет/  лева  като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
      Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Благоевград в 14 дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

						РАЙОНЕН СЪДИЯ:



