                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 1435

                                            гр. Сандански, 15.05.2017 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на петнадесети май, през  две хиляди и седемнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Венета Петрова и прокурора Жана Захова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 550  по описа на съда за 2016 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото,

ПРИСЪДИ:

	
    ПРИЗНАВА подсъдимия М. В. Ч.: роден на 05.02.1982 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен адрес с. XXXXXXXXXX, ул. XXXXXXXXXXX № XX, българин, бълг.гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работи като земеделски производител, ЕГН XXXXXXXXXXX, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На  06.07.2016г. около 20:20 часа по пътя с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX в посока с. XXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, на около един километър преди с. XXXXXXXXXXX е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № XXXXXXXXX, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление /с НП № 14-0314-000553/08.07.2014г. на Началника на РУ на МВР – XXXXXXXXX, влязло в законна сила на 25.05.2016г./  - престъпление по чл. 343в, ал. 2  от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА, като  на основание  чл. 343в, ал. 2  от НК,  вр. чл. 54 от НК  му налага наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ години  и „Глоба“ в размер на 1200.00/хиляда и двеста/ лева.
На основание чл.57, ал.2, б.“б“ от ЗИНЗС и чл.58, т.2 от ЗИНЗС определя наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от 2 /две/ годин и 6 /шест/ месеца да бъде изтъпряно при първоначален строг режим в затвор или  затворническо обшежитие от закрит тип. 

     Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15 /петнадесет/ - дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.


                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:







МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 1435/15.05.2017 г. ПО НОХД № 550/2016 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД САНДАНСКИ

Районна прокуратура – гр. Сандански  е внесла за разглеждане в РС Сандански обвинителен акт срещу М. В. Ч. от град XXXXXXXXXX, за извършено престъпление по   "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343в_Al2&Type=201/"чл. 343в ал. 2 от НК. 
В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа така повдигнатото обвинение. Излага съображения за доказаност на деянието, както от обективна, така и от субективна страна. Прокурорът излага съображения за налагане на наказание в максималния предвиден по закон размер. 
Подсъдимият, редовно призован  се явява  в съдебното заседание лично и с редовно упълномощен защитник. Подсъдимия дава обяснения, не се признава за виновен, излага фактическа обстановка, различна от изложената в обвинителиня акт, прави доказателствени искания. Защитника на подсъдимия поддържа изложената от Ч. версия, прави доказателствени искания. В хода насъдебните прения защитника на Ч. иска съдът да приеме за установена и доказана алтернативната фактическа обстановка, изложена от неяния подзащитен - че трето лице – свидетеля С. А. е управлявал автомобила. С оглед неведените доводи и доказателства иска подсъдимият Ч. да бъде признат за невиновен и оправдан. 
В хода насъдебните прения подсъдимия отново твърди, че не е управлявал автомобила и иска от съда да го оправдае. Такова е искането и в последната му дума. 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подсъдимият М. В. Ч. е  роден на 05.02.1982 г. в гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес с. XXXXXXXXXX, ул. XXXXXXXXXXXX № XX, българин, бълг.гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работи като земеделски производител, ЕГН XXXXXXXXX. Ч. е осъждан общо девет пъти, като е изтърпявал и ефективно наложени му наказания лишаване от свобода, последното от които за времето от 26.02.2013г. до 09.04.2014г. в размер на една година и единадесет месеца. Едно от осъжданията на Ч. е за също такова престъпление – по чл.343в, ал.2 от НК, извършено през 2008г., като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, които Ч. е изтърпял ефективно. Подсъдимият е  неправоспособен водач и е многократно наказван за извършени нарушения по ЗДвП, включително и управление на МПС без да е правоспособен водач – общо 13 /тринадесет/ пъти за период от време от 2000 година до 2016г.
Едно от последните нарушение на чл.150 от ЗДвП – управление на МПС без да е правоспособен водач – Ч. извършил на 23.06.2014г., за което било издадено НП №14-0314-000553/08.07.2014г. на Началник РУ на МВР XXXXXXXXXX. Наказателното постановление било връчено на Ч. на 14.05.2016г., не било обжалвано и влязло в сила на 25.05.2016г. Предприемането на управление на МПС след тази дата от Ч., който бил неправоспособен означавало извършването на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. Въпреки това, на 06.07.2016г. – по малко от два месеца, след като му било връчено посоченото НП Ч. отново управлявал МПС. На посочената дата същият предприел пътуване с лек автомобил марка „ БМВ“ с рег. № XXXXXXXXXXXX, регистриран на името на майка му – М. Ч.. Пътуването подсъдимия предприел от село XXXXXXXXXXX – където семейството му има къща- за село XXXXXXXXXXX. Движейки се по пътя между тези две населени места, на около един километър преди село XXXXXXXXX Ч. загубил контрол над управлението на автомобила, който излязъл от пътното платно   и се преобърнал по склона. Намиращите се наблизо свидетели Ш. и Ш. чули шума от преобръщането на автомобила и се придвижили до мястото, където станало ПТП. На място двамата установили автомобила – „БМВ“ С ДК№ XXXXXXXXXXX обърнат по таван. В автомобила бил единствено подсъдимия Ч.. Ш. помогнал на Ч. да излезе от автомобила, като отворил предната пасажерска врата, тъй като вратата на водача била застопорена и не можела да се отвори. Ш. се обадил на телефон 112 за настъпилото произшествие и поискал помощ. Междувременно подсъдимия, който бил в съзнание поискал от Ш. да не звъни на полицията, като казал, че майка му идва след него и ще го вземе. Ш. помогнал на Ч. да се изкачи на пътното платно и го завел до намираща се наблизо чешма, където го напръскал  с вода. Малко след това пристигнал свидетелят Б. – съпруг на сестрата на подсъдимия, заедно с майката на подсъдимия. Същите качили Ч. в управлявания от Б. автомобил и поели към болницата в град XXXXXXXXXXX. По пътя срещнали линейката, която била изпратена на място, както и екип на РСПБЗН XXXXXXXXXXX. Подсъдимият бил прехвърлен в линейката, а Б. и майката на подсъдимия се придвижили с неговия автомобил до болницата в град XXXXXXXXX. Екипът на РСПБЗН посетил местопроизшествието, извършил оглед и след като обезопасил мястото се върнал в град XXXXXXXXXXX. По подадения сигнал на телефон 112 от свидетеля Ш. бил изпратен и екип на РУ XXXXXXXXXXX – свидетелите Ц. и Г.. Същите установили на място единствено свидетеля Ш., тъй като Ч. бил вече транспортиран за болницата. Служителите на РУ XXXXXXXXXXX останали на място, докато дежурния не се обадил, че състоянието на Ч. е сравнително добро и не се налага извършване на оглед от оперативна група. Двамата посетили ФСМП XXXXXXXXX, къдато установили подсъдимия, който бил в сравнително добро състояние. На място била и майката на подсъдимия – М. Ч.. Пред двамата служители на РУ XXXXXXXXXXX Ч. заявил, че той е управлявал автомобила. Същото потвърдила и неговата майка, която казала, че пътувала с друг автомобил малко след Ч.. Предвид заявеното от подсъдимия и неговата майка Ч. бил изпробван с техническо средство за установяване наличие на алкохол в кръвта, като дадената проба била отрицателна. След извършена проверка служителите на РУ XXXXXXXXXX установили че Ч. е неправоспособен водач, поради което на място бил съставен АУАН за управление на МПС от страна на подсъдимия, без да е правоспособен. Ч. отказал да подпише АУАН и да получи препис от същия. 
По-късно било установено, че Ч. е управлява автомобила в едногодишен срок от наказването му за управление на МПС без да е правоспособен водач, поради което било образувано наказателно производство. Междувременно Ч. подал жалба до РП XXXXXXXXX за извършена кражба на вещи от автомобила, докато същият бил на местопроизшествието. Във връзка с извършена проверка по неговата жалба Ч. заявил пред свидетеля В. – който извършвал проверката за РУ XXXXXXXXXX – че той е управлявал автомобила при настъпване на ПТП  и с него не е имало никой друг. По образуваното досъдебно производство за извършено от Ч. престъпление по чл.343в, ал.2 от НК бил внесен обвинителен акт в РС Сандански, като в съдебно заседание производството било прекратено и обвинителния акт върнат на РП Сандански за допуснати процесуални нарушения. Впоследствие е внесен нов обвинителен акт и образувано настоящото производство от общ характер с друг съдия –докладчик. В първото по делото заседание страните – РП Сандански и защитника на подсъдимия са направили искане за прекратяване на наказателното производство с искане да бъде одобрено постигнато между тях споразумение, в което Ч. се признавал за виновен и се съгласява за извършеното от него престъпление да му се наложи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, които да изтърпи ефективно при първоначален строг затворнически режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Съдът е преценил, че така представеното споразумение противоречи на морала, предвид прекалено заниженият размер на уговореното между страните наказание, поради което отказал да одобри.      

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА: 

Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните в хода на съдебното и досъдебното производство писмени и гласни доказателства. Безспорно се установява съдебното минало на подсъдимия Ч., както и фактът, че към момента, за който е обвинен по отношение на същия е била налице предвидената в закона предпоставка, деянието да е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без да е правоспособен водач. Безспорно се установява също така от писмените и всички гласни доказателства, че на посочената в обвинението дата е настъпило ПТП – напускане на пътното платно и обръщане на автомобил с марка „БМВ“, ДК№ XXXXXXXXXXX, регистриран на името на М. Ч. – майка на подсъдимия. Безспорно е мястото, където е станало произшествието – по пътя от село XXXXXXXXXX за село XXXXXXXXXXX, на около един километър преди село XXXXXXXXXXX. Безспорно е според съда и обстоятелството, че подсъдимият се е намирал в автомобила, излязъл е от него с помощта на свидетеля Ш., който му е помогнал да стигне до пътното платно, откъдето е бил взет в автомобила на свидетеля Б. за транспортирането му до ФСМ XXXXXXXXX. По пътя автомобилът управляван от Б. срещнал линейка и автомобил на РСПБЗН, изпратени по  сигнал, подаден от свидетеля Ш., като Ч. бил прехвърлен в линейката и транспортиран до ФСМП. Безспорно е също така, че по-късно полицейските служители – свидетелите Г. и Ц. посетили местопроизшествието, след което отишли и в боницата в град XXXXXXXXXX, където провели среща с подсъдмия. Предвид сравнително доброто му състояние наЧ. била извършена проверка с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта, след което бил съставен АУАН, който Ч. отказал да подпише. На по-късен етап е подадена жалба от Ч. за извършенва кражба от катастрафиралия автомобил, по която жалба проверка е извършена от свидетеля В.. По отношение на изложеното липсват протворечие в събраните гласни и писмени доказателства. И в обясненията на подсъдимия и в показанията на всички видетели по делото липсват противоречия относно описаното като безспорно установено. Противоречия се установяват в гласните доказателства, събрани чрез обясненията на подсъдимия Ч. и показанията на свидетелите Б. и А. и тези на останалите свидетели относно основния елемент от състава на престъплението- а именно изпълнителното деяние. Условно в посочената част гласните доказателства могат да се разделят на две групи – обясненията на подсъдимия и разпитаните по негово искане в качеството на свидетели А. и Б. и показанията на останалите свидетели. Ч., А. и Б. твърдят, че автомобилът преди и при възникване на произшествето е бил управляван от А., а не от подсъдимия Ч.. Останалите свидетели възпроизвеждат обстоятелства, които лично са възприели – свидетелите Ш. и Ш. – липсата на трето лице на местопроизшествието, останалите свидетели – полицейски служители – зявеното пред тях изявление на Ч. и неговата майка, че подсъдимия е управлявал автомобила.  След внимателен анализ на показанията на свидетелите и обясненията на подсъдмия във връзка с установените противоречия, съдът прие, че не следва да се кредитират обясненията на Ч. и показанията на свидетелите Б. и А.. На първо място – за първи път в обясненията си дадени пред съда в съдебно заседание на 13.01.2017г. Ч. заявява, че не той е управлявал автомобила, а трето лице- свидетеля А.. Едва на този етап от наказателното производство – при условие, че същото е образувано на 07.07.2016г. той съобщава за лице, което в най-лошия случй ако е присъствал, би следвало да е очевидец. Отделно от това именно Ч. осигури свидетеля за изслушването му като такъв, като и двамата с  А. с заявяват, че са в добри отношения. Свидетелят Б. също има връзка с подсъдимия – съпруг е на неговата сестра. Т.е. съдът приема че и двамата свидетели са заинтересовани от оневиняването на Ч., още повече, че една осъдителна присъда, с оглед миналото на подсъдимия би означавала да му бъде наложено наказание лишаване от свобода ефективно най-малко за срок от една година. Друга причина съдът да не кредитира показанията на свидетеля А. е обстоятелството, че като гръцки гражданин по отношение на него трудно би могла дабъде реализирана предвидената наказателна отговороност  за престъпление по чл.290 от НК. Отделно от това, ако съдът приеме, че именно А. е управлявал автомобила, за него липсват предвидените в чл.343в от НК предпоставки за реализиране на наказателна отговорност. Съдът взе предвид за де не  кредитира показанията на свидетеля А. и противоречието им с показанията на свидетеля Б. и обясненията на подсъдимия Ч.. За разлика от двамата, А. твърди, че в деня на произшествието не е виждал Б., нито майката на подсъдимия, преди да тръгнат от село XXXXXXXXXX, докато и подсъдимия и Б. заявяват, че преди това са се видели в къщата в село XXXXXXXXXXXX. Основание да не кредитира показанията на свидетеля А. съдът намира и в противоречието им с показанията на свидетелите Ш. и Ш. – незаинтересовани и обективни, които твърдят  че не са забелязали друго лице наблизо. Друга причина де не кредитира показанията на А. според съда е съвсем житейската им недостоверност и нелогичност. При настъпило ПТП с автомобил, предизвикано от него А. не се опитва да установи състоянието на приятеля си Ч. и да му помогне, а си тръгва от колата. Нелогично тръгва по дълъг път, по който да стигне до пътното платно, вместо да се качи  нагоре, откъдето автомобила е напуснал пътното платно и където впоследствие свидетеля Ш. се изкачва с пострадалия Ч., което е явна индиция за това, че не се касае за непреодолим маршрут. А. също така не върши най-логичното за един млад човек – да използва телефона си, а вместо това тръгва да търси помощ на непознато място, в чужда страна, без да владее местния език. Нещо повече – по никакъв начин не се опитва да потърси помощ от близките на Ч. – мъжът на сестра му и майка му- които би следвало да знае, че пътуват след тях. Най –малкото Ч., който е бил в съзнание е следвало да му каже, че следва да застане на пътя над автомобила и да спре колата на зет му. Не на последно място, съдът не кредитира показанията на свидетеля А. предвид факта и че те се подкрепят единствено от показанията на свидетеля Б. и обясненията на Ч., които съдът също не кредитира, по посочените, но и по други съображения. Така например по отношение на свидетеля Б., освен че същият е роднина по сватовство на подсъдимия се установи изрично казване на неистина – и то на няколко пъти в проведения пред съда разпит – за това, че се е обадил на телефон 112. Беше изискана официална справка от спешния телефон с разпечатка на записите и цифров носител на проведените разговори, от които безспорно се установява, че на посочената дата за настъпилото ПТП са налице обаждания единствено от свидетеля Ш., т.е свидетелят Б. е излъгал за това обстоятелство. Имайки предвид несъотвествието за едно такова странично обстоятелство – безспорно установено и доказано – съдът няма причина да кредитира показанията на Б. за другите, по-значими обстоятелства, като това, кой е управлявал автомобила, бил ли е в автомобила свидетеля А., бил ли е превозен същия и от кого до ГКПП XXXXXXXXXX. Основната причина освен посочените обаче да не се кредитират обясненията на подсъдимия Ч. и свидетелите А. и Б. е противоречието им с останалите събрани по делото доказателства. Така налице е категорично потвърдено изявление от страна на трима свидетели – полицейски служители  - за това, че подсъдимия е заявил пред тях, че именно той е управлявал автомобила. От значение за съда е и обстоятелството, че двама от свидетелите – Г. и В.  - заявиха това без да им е поставян въпрос, в хода на свободния разказ на известните им обстоятелства. Техните показания бяха потвърдени и в проведените очни ставки, като съдът не кредитира изявленията на подсъдимия и неговите обяснения, че не е правил извънроцесуално признание на това кой е управлявал автомобила. Съдът приема, че показанията на свидетелите – полицейски служители са правдиви, както с оглед обективността им и липсата на заинтересованост, така и предвид това че същите се подкрепят от останалите доказателства – писмени и гласни, не си противоречат и са пълни и последователни. Дори и обясненията на подсъдимия подкрепят показанията на свидетелите – служители на МВР, освен в частта, в който същият е признал, че той е управлявал автомобила. 
За достоверността на показанията на свидетелите – полицейски служители съдът изхожда и от показанията на свидетелите Ш. и Ш., озовали се случайно на местопроизшествието и по никакъв начин незаинтересовани от изхода на поризводството. Показанията им се подкрепят от показанията на свидетелите – полицейски служители, от изпратената справка от телефон 112, от начина, по който двамата пресъздават идентична фактическа обстановка със свои думи и  възприета индивидуално от всеки от тях. Безспорно  от показанията на Ш. и Ш. се установява, че на място е бил само подсъдимия Ч., който се наложило да извадят от вратата на пасажера, тъй като шофьорската врата не се отваряла, била залостена. Следва да се посочи, че свидетеля А. твърди, че е излязъл именно през шофьорската врата, което е още една причина съдът да не кредитира показанията му. 
Съдът приема, че обясненията на подсъдимия, дадени в хода на съдебното производство са единствено израз на неговата защитна теза и не представляват установена и доказана различна фактическа обстановка. Нещо повече, съдът намира, че така изложените обстоятелства, въпреки опита да бъдат закрепени с показанията на свидетелите А. и Б. не  са достатъчни да разколебаят извода на съда, че именно подсъдимия е управлявал автомобила на посочената дата и е предизвикал ПТП, поради което и е осъществил състава на престъплението, за което е обвинен.  Описаните по-горе противоречия и несъотвествия на показанията на свидетелите А. и Б. помежду им, в частност с обясненията на подсъдимия и напълно – с показанията на останалите свидетели, които съдът кредитира, водят съда до извода, че е налице опит на подсъдимия да предостави  различна фактическа обстановка, подкрепена с недостоверни доказателства – предимно гласни – за да избегне реализирането на наказателна отговорност. Същевременно обаче, въпреки положените усилия са налице прекалено много на броий и значителни противоречия и несъотвествия, за да убедят съда в достоверността на изложената от подсъдимия фактическа обстановка. 

ПРАВНИ ИЗВОДИ: 

По отношение на съставомерността на деянието, съдът счита, че същото е доказано както от обективна, така и от субективна страна, поради което приема, че подсъдимият М. Ч.  е осъществил състава на престъплението в което е обвинен. 
За да бъде съставомерно деянието по   "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343в_Al2&Type=201/"чл. 343в ал. 2 от НК от правна и фактическа страна и да бъде привлечено лице към наказателна отговорност по този текст, са необходими следните кумулативно законово определени предпоставки: 
От обективна страна е необходимо да бъде установено, че лицето е управлявало МПС без съответно свидетелство за управление съгл. чл. 150а, ал.1 от Закона за движение по пътищата: "За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство".
В конкретния случай безспорно е установено по делото, че Ч.  е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка "БМВ"  с ДК№ XXXXXXXXXXX, без да е правоспособен водач. 
Другата необходима кумулативно изискуема предпоставка за съставомерност на деянието е управлението на МПС да е станало в едногодишен срок от наказването на лицето по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление. В случая и тези предпоставка е осъществена от страна на подсъдимия, доколкото същия е управлявал описаното по – горе МПС след като е бил наказан с влязло в сила наказателно постановление подробно описани по - горе. 
От субективна страна подсъдимият е съзнавал, че н е е правоспособен водач на МПС, тъй като никога не е придобивал правоспособност за управление на каквото и да е МПС. Съзнавал е също така, че е наказван за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС по административен и наказателен ред (при това неколкократно). Въпреки това и в разрез с разпоредбите на НК и ЗДвП се е качил на автомобила и го е управлявал, като е предизвикал ПТП. 
Следователно подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние, предвиждал е неговите последици - че е забранено управлението на МПС без СУМПС, като е искал настъпването на тези последици. Изводът на съдебния състав е, че деянието е извършено от подсъдимия виновно, при условията на пряк умисъл по смисъла на  "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art11_Al2_Pred1&Type=201/"чл. 11, ал.2, пр.1 от НК.
По делото не са събрани доказателства даващи основание да се изключи наказателната отговорност на дееца при условията на  "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art12&Type=201/"чл. 12 –  "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art16&Type=201/"16 от НК, а следва де се отчете и факта, че той е бил вече осъждан за друго такова престъпление. 
Смекчаващи наказателната отговорност на подсъдимия обстоятелства не се установяват от събрания доказателствен материал по делото.
Отегчаващи наказателната отговорност обстоятелства за подсъдимия са многобройни. Според настоящия състав такива се  явяват наличието на многократни предходни осъждания за други умишлени престъпления по НК, многократното управление на МПС без подсъдимият изобщо да е притежавал СУМПС, както и липсата на корекция в неговото поведение вследствие наложените към момента административни и наказателни санкции. От съществено значение според съда е обстоятелството, че Ч. е осъждан и му е наложено наказание за също такова престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като деянието е извършено през 2008г. и Чулаков е управлявал същия автомобил –марка „БМВ“ с ДК№ XXXXXXXXXXXX… Изложеното – както и събраните доказателства, че въпросният автомобил е регистриран на името на майката на подсъдимия, която не е водач- мотивират съда да приема, че подсъдимия, въпреки наложените му наказания е продължил да управлява МПС, без да е правоспособен водач, за което между другото свидетелстват и регистрираните нарушения по ЗДвП. 
Друго отегчаващо вината обстоятелство в конкретния случай е настъпилото ПТП. Макар и в случай да не е пострадал никой друг освен подсъдимия, напълно възможно е било, вследствие противоправното му поведение същият да предизвика ПТП, при което да пострадат невинни участници в движението.     
Причините за извършване на престъплението са ниско правно съзнание у подсъдимия, незачитането на установения правов ред в страната, изявеното явно пренебрежение както към законовите норми, така и към органите, което са натоварени с контрола по тяхното спазване, увереността, че подсъдимия е над закона и е възможно да продължава да извършва престъплени, без да понесе съответното наказание. 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

При определяне на размера на наказанието на подсъдимия, съдът взе предвид обществената опасност на деянието, обществената опасност на дееца и отегчаващите отговорността обстоятелства. Съдът приема, че наказанието на същия следва да бъде определено при изключителен превес на отегчаващите наказателната отговорност обстоятелства – т.е. към максималния  предвиден за извършеното престъпление размер.Подсъдимият се явява емблематичен пример за лице, което дълго, упорито и без прекъсване извършва престъпления, включително такива по чл.343в, ал.2 от НК, без да се повлиява от наложените и изтърпени наказания. 
По тези съображения за престъплението по   "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343в_Al2&Type=201/"чл. 343в ал. 2 от НК, съдът наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за максимално предвидения срок от три години, както и кумулативно предвиденото наказание "глоба", отново  в максимален размер. Така определеното наказание "лишаване от свобода", следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален "строг" режим в затвор, тъй като Ч.  е изтърпявал наказание „лишаване от свобода“  преди по малко от пет години - преди извършване на престъплението предмет на настоящото производство. 
Съдът счита, че така наложеното наказание съответства на тежестта на извършеното престъпление и ще спомогне за превъзпитанието на дееца. Настоящият съдебен състав приема, че не са налице условията за прилагане при определяне на наказанието на подсъдимия на разпоредбата на  "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art55_Al1&Type=201/"чл. 55, ал. 1 от НК, тъй като самото деяние представлява изключително висока степен на обществена опасност, налице са изключителни и множество отегчаващи отговорността обстоятелства, а и поведението на подсъдимия и склонността му към противообществени прояви не предполага приложението на тази разпоредба. 
Така наложеното наказание следва да изиграе своята превантивна функция по отношение на превъзпитанието на подсъдимия и преустановяване на това обществено опасно деяние, чиято масовост води до множество трагични инциденти по пътищата на страната. 
По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

За изготвените мотиви да се изпрати съобщение на РП Сандански, на подсъдимия и неговия защитник, като указва на защитника, че следва да допълни депозираната жалба съобразно изискванията на закона.

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:



