

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2360

                                            гр. Сандански, 03.11.2016 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на  трети ноември, две хиляди и шестнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Мая Драмжиева
                                                                                                      2. Мариана Костадинова 
                                                                      
             и при участието на секретаря Валентина Томова и прокурора Иван Калоянов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 602  по описа на съда за 2016 г. 

Въз основа на закона и доказателствата, СЪДЪТ
                                                  П Р И С Ъ Д И:
      
ПРИЗНАВА подсъдимия  Т. В. Я. – роден  на 04.04.1979 г. в гр. XXXXXXXXX, постоянен и настоящ адрес в гр. XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ №XX, българин, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН XXXXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 27.11.2012 г. около 19,00 часа в гр. XXXXXXXXXXX на забранената за движение на ППС(пътни превозни средства) улица.”XXXXXXXXXXX”, в посока кръстовището с ул.”XXXXXXXXXXXX” и бул.”XXXXXXXXXXX” при управление на моторно превозно средство- л.а.м.”Фиат Мареа” с рег.№XXXXXXXXXXX, не е спазил  забраната на знак В1 за навлизане в тази забранена за движение на ППС улица- (чл.6, т.1 от ЗДвП; чл.47, ал.3 от ППЗДвП), при което е нарушил правилата за движение- чл.20, ал.2, пр. 5 от ЗДвП- след като е бил длъжен, не е избрал скорост за движение, която да е съобразена с конкретните условия на видимост, поради което е блъснал пешеходеца И. К. Т. от гр. XXXXXXXXXXXX и по непредпазливост му е причинил средна телесна повреда на, изразяваща се във „вътреставно счупване на големия пищял на лявата подбедрица“, след което  е напуснал произшествието- престъпление  по чл.343, ал.3, пр.4, б.“а“, пр.2 във вр. с ал.1, б.”б” във вр. с чл.342, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2, пр.5 и чл.6, т.1 от ЗДвП, във вр. с чл.47, ал.3 от ППЗДв и на основание чл.303 от НПК ГО ОСЪЖДА в извършването на престъпление по чл.343, ал.3, пр.4, б.“а“, пр.2 във вр. с ал.1, б.”б” във вр. с чл.342, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2, пр.5 и чл.6, т.1 от ЗДвП, във вр. с чл.47, ал.3 от ППЗДв,  поради което и на основание чл.373, ал. 2  от НПК, вр. с чл.374 от НПК, вр. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин /лева.
       На основание чл.78, ал.4 от НК, вр. с чл.343г от НК, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК  ЛИШАВА Т. В. Я., с установена по делото самоличност от правото да управлява моторно превозно сресдство за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.
       На основане чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т. В. Я. с установена по делото самоличност да заплати  сумата от 1 198.34 /хиляда сто деветдесет и осем лева и 34 стотинки/ по сметка на ОД на МВР XXXXXXXXXXX сторени разноски за възнаграждения на вещи лица в хода на досъдебното производство и сумата от 130.00 /сто и тридесет/ лева по сметка на РС Сандански сторени разноски в хода на съдебното производство за възнаграждение на вещи лица и разноски за свидетели.

        РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред БлОС.
     
		                РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1……………….
                                                                                                  2…………………




М О Т И В И

По присъда №2360/03.11.2016г. по  НОХД № 602/2016 г. по описа на Районен съд Сандански

Районна прокуратура  Сандански е повдигнала обвинение спрямо Т. В. Я. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXX за това, че на 27.11.2012 г. около 19,00 часа в гр. XXXXXXXXXX на забранената за движение на ППС(пътни превозни средства) улица.”XXXXXXXXXX”, в посока кръстовището с ул.”XXXXXXXXXXX” и бул.”XXXXXXXXXXX” при управление на моторно превозно средство- л.а.м.”Фиат Мареа” с рег.№XXXXXXXX, не е спазил  забраната на знак В1 за навлизане в тази забранена за движение на ППС улица- (чл.6, т.1 от ЗДвП; чл.47, ал.3 от ППЗДвП), при което е нарушил правилата за движение- чл.20, ал.2, пр. 5 от ЗДвП- след като е бил длъжен, не е избрал скорост за движение, която да е съобразена с конкретните условия на видимост, поради което е блъснал пешеходеца И. К. Т. от гр. XXXXXXXXXXXX и по непредпазливост му е причинил средна телесна повреда на, изразяваща се във „вътреставно счупване на големия пищял на лявата подбедрица“, след което деецът е напуснал произшествието- престъпление  по чл.343, ал.3, пр.4, б.“а“, пр.2 във вр. с ал.1, б.”б” във вр. с чл.342, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2, пр.5 и чл.6, т.1 от ЗДвП, във вр. с чл.47, ал.3 от ППЗДвП.

По искане на процесуалния  представител на пострадалото  съгласно диспозитива на ОА лице И. Т., в съдебно заседание съдът го  конституира в качеството на частен обвинител
По искане на подсъдимия и неговия защитник, съдът е допуснал производството по делото да се проведе по реда на глава 27 от НПК , в хипотезата на  чл.371, т.2 от НПК. 
След провеждане на предварителното изслушване,съдът, клед като е приел, че направеното от подсъдимия Я. признание на фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт се подкрепя от събранте на досъдебното производство доказателства е обявил на страните, че при постяновяване на присъдата ще се ползва от направеното от подсъдия Я. признание, без да събира доказателства за същото.
В хода на съдебните прения представителя на РП Сандански поддържа обвинението, счита същото за доказано по безспорен начин и пледира за осъдителна присъда, като предлага, предвид наличието на предвидените в чл.78а от НК предпоставки Я. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание „глоба“ в размер от 1500 лева. Иска се също така от съда да наложи предвиденото в закона наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 месеца. 
Процесуалният представител на частния обвинител поддържа становището на прокуратурата, като иска от съда да определи наказание в размер на средния, предвиден по закон, а относно наказанието лишаване от право да се управлява МПС, същото да бъде в размер не по-малък от една година и шест месеца. 
Защитникът на подсъдимия  посочва в пледоарията си, че подсъдимият и негов подзащитен е признал изложената в ОА фактическа обстановка. Прави искане същият да бъде признат за невиновен, алтернативно – да му бъде наложено минимално наказание с оглед положителните характеристични данни, изразеното съжаление и направеното признане. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

 ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подсъдимият Т. В. Я. е роден на 04.04.1979 г. в гр. XXXXXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX№ XX, българин, бълг.гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи в шивашка фирма “XXXXXXXXXXX” ООД със седалище и адрес гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXXXX” № XX като работник спомагателна шивашка дейност, ЕГН XXXXXXXXXXXX. Я.  е правоспособен водач на МПС, който до датата на деянието не е наказван за нарушения на ЗДвП.
На 27.11.2012 г. подсъдимият отишъл на училище в сградата на Гимназия „XXXXXXXXXXX”. Я. управлявал  лек автомобил маркаи модел ”Фиат Мареа”, рег.№XXXXXXXXXXX. Паркирал пред сградата на училището. След приключване на занятия - около 19,00 часа  подсъдимият  си тръгнал от училещото, отново с управлявания от него лек автомобил. Същият потеглил по ул.”XXXXXXXXXXX”  в посока кръстовището с ул.”XXXXXXXXXXX” и бул.”XXXXXXXXXXXX”. Предвид късния час било тъмно и подсъдимият управлявал автомобила с включени къси светлини. Ширината на улицата по която се движел е  5 метра, липсвала маркировка. Въпреки съществуващата забрана за движения на МПС използваната от подсъдимия  улица имало паркирани автомобили в дясната част на платното по посоката, в която се движел Я.. С оглед спрелите автомобили Я. се движел в лявата част на платното за двигжение със скорост от около 30 км. в час.  Времето било сухо и имало улично осветление, а настилката била асфалт. Отдясно по посока движението на автомобила, по платното за движение и покрай паркираните автомобили водачът Я. видял да се движи възрастна жена с неустановена по делото самоличност. Насочвайки вниманието си към нея той започнал да намалява скоростта и се изнесъл плътно вляво до бордюра, където имало тротоар, по който се движели пешеходци.
На левия тротоар на същата улица  - ”XXXXXXXXX” -  според посоката на движение на Я. по същото време се придвижвали по двойки четирима пешеходци. Двама от тях - свидетелите И. К. Т. и Д. Н. П.- се движели в посока обратна на движението на Я.  - от кръстовището на ул.”XXXXXXXXXXX” с бул.”XXXXXXXXXX” и ул.”XXXXXXXXXXXX” към сградата на Гимназия „XXXXXXXXXXXXXX”. Срещу тях и в посоката на движение на Я. се движили другите двама свидетели  М. А. Б. и В. Д. К.. Приближавайки един към друг  предвид широчината на тротояра от един и поливина метра, за да се разминат се наложило някой от пешеходците да слезе на тротоара. Такова слизане от тротоара на платното предприел свидетеля Т., който не забелязъл движещия се автомобил, управляван от подсъдимия. Т. предприел действие по слизане от тротоара на пътната настилка, като в този момент  бил ударен  от лекия автомобил управляван от подсъдимия Я.  с предния  ляв калник. От удара  Т. паднал на тротоара, останалите трима свидетели- П., Б. и К. се струпали  около него да му оказват  помощ. След като  видели, че Т.  е получил сериозно нараняване на левия си крак, позвънили на тел.112 за медицинска помощ, както и в РУ XXXXXXXXXX. Тримата  видели, как малко след удара, автомобилът управляван от Я.  спрял, но след това отново потеглил и напуснал местопроизшествието. След като на място пристигнала полиция и екип на ФСМП- XXXXXXXXXXX Т. бил транспортиран до МБАЛ- XXXXXXXXXX. Подсъдимият Я.  бил установен по номера на автомобила  и  малко след това се явил с автомобила пред РУ XXXXXXXXXXXX.
От заключението по изготвената по делото съдебно- медицинска експертиза се установява, че вследствие на удара при настъпилото ПТП  Т. е получил вътреставно счупване на големия пищял на лявата подбедрица, което му е причинило  трайно затруднение движението на долен ляв крайник за срок по- голям от 30 дни.
По делото са две автотехнически експертизи  и  комплексна медицинска и автотехническа експертиза. 
Съгласно заключението на първата изготвена по делото съдебно- техническа експертиза към момента на удара автомобилът, управляван от Я. е бил изправен и се е движил със скорост 30 км/ч като  мястото на удара е на платното за движение, при което за водача  не е съществувала техническа възможност  да предотврати произшествието. Прави се извод, също така, че причина за настъпване на местопроизшествието е внезапното навлизане на плътното за движение на пешеходеца И. Т.. Твърди се категорично, че деформациите по процесния автомобил изключват възможността автомобилът да се е качил на тротоара, тъй като при такава скорост(30км/ч) преодоляването с предна лява гума и джанта на бордюр, с височина около 13 см, би довело до деформации по джантата и спукване на гумата, което не се наблюдава.
Заключението на изготвената по досъдебното производство комплексна медицинска и авто- техническа експертиза  поткрепя заключението от първата автотехническа експертиза, като в  техническата част определя съвина при настъпване на ПТП между пешеходеца и обвиняемия.
Заключението от втората автотехническа експертиза, изготвена от инж. Р. Ш. е,  че подсъдимият Я., като водач на лекия автомобил – марка и модел “Фиат Мареа“ с рег.№XXXXXXXXX е нарушил чл.6, т.1 от ЗДвП, въвеждащ забрана за движение  по ул.“XXXXXXXXXXX“, тъй като същата е била забранена за движение на автомобили, а следователно е пешеходна зона и по тази причина всяка скорост на автомобила, управляван от обвиняемия се явява несъобразена, след като не е съобразена с най- малката опасност за движението да спре и да предотврати ПТП. Посочено е, че с действията си пострадалия Т. също има вина, доколкото не е трябвало да навлиза внезапно на пътното платно, след като се предполага да е видял автомобила.Изводите на тази експертиза са ясни, обосновани и не възникват съмнения за правилността на заключението.
По делото е приложен  протокол за извършено изследване на кръвта на подсъдимия  Я. , от който се установява, че същия не е употребил алкохол.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – самопризнанието на подсъдимия Янчев, направено по реда на чл. 373, ал.1 от НПК, показанията на свидетелите И. Т., м. Б., в. К., К. Г., М. К. и Д. П.,  дадени във фазата на досъдебното производство и приобщени по реда на чл.372 от НК, вр. с чл.283 от НК, заключенията по АТЕ на вещото лице Ж.С., протокол за химическа експертиза №1025 от 28.11.2012г., заключението на вещото лице Л. по СМЕ, заключението на вещите лице Л. и т. по комплексната МАТЕ, заключението на вещото лице Ш. по АТЕ и другите приобщени по реда на чл. 373, ал. 1 вр. чл. 283 НПК документи: протокол за оглед на местопроизшествие от 27.11.2012 г., албум за посетено местопроизшествие, копие от свидетелство за управление на МПС и копие от контролен талон на името на Т. Я., свидетелства за регистрация част 1, удостоверение за техническа изправност на ППС, застрахователна полица № 22112000755319, контролен талон застраховка „Гражданска отговорност“,  медицинско свидетелство № 89 от 07.12.2012 г., резултат от ренгенологичното изследване и искане за ренгенологично изследване, ведно със ренгенологична снимка,  протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, определение № 2511 от 10.06.2015 г.по възз.ч.н.д. 183/2015 г., протокол за оглед на местопроизшествие от 12.08.2015 г.,  албум за посетено местопроизшествие повторен оглед на кръстовище в гр. XXXXXXXXXXX от 12.08.2015 г., скица на ПТП, станало на 27.11.2012 г., справка за съдимост с рег. № 749 от 12.08.2016 г., декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, автобиография.
Съдът кредитира показанията на свидетелите Т., Б., П. относно механизма на причиненото ПТП времето, мястото и начина на извършването му, последиците от него, както и относно поведението на подсъдимия Я. непосредствено след настъпилото ПТП. 
Съдът кредитира показанията на св.Т. относно причинените му вследствие ПТП-то имуществени вреди и относно установеният от него на място резултата от ПТП. 
Съдът кредитира показанията на свидетелите Г. и К. относно установеното от него на място ПТП, резултата от същото, отсъствието на подсъдимя от мястото на ПТП, последващото му явяване в РУ XXXXXXXXXXXX.  Съдът кредитира заключението на изготвените и приети по делото химическа експертиза, заключението по СМЕ на вещото лице Л. и заключениетопо АТЕ на вещото лице Ш.. Съдът не кредитира и не приемма за обективни о комтентно изготвени заключението по АТЕ изготвено от вещото лице С. и заключението по комплексната МАТЕ, изготвена от Л. и Т.. 
Позовавайки се на  направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата , събрани в досъдебното производство, съдът приема за установени обстоятелствата, посочени в обвинителния акт. Съдът намира, че горепосочените доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност и по отделно, категорично установяват описаната фактическа обстановка в нейната пълнота и цялост, поради което основава на тях своите фактически изводи.
 
ОТ ПРАВНА СТРАНА:

При така установеното, съдът намира, че подсъдимият Я.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 , ал.3, пр.4, вр. с ал.1,, б.”б”, вр. чл. 342, ал. 1  от НК,  а именно: на 27.11.2012 г. около 19,00 часа в гр. XXXXXXXXXXX на забранената за движение за ППС (пътни превозни средства) улица.”XXXXXXXXXX”, в посока кръстовището с ул.”XXXXXXXXXXXXX” и бул.”XXXXXXXXXXXXX” при управление на моторно превозно средство- лек автомобил марки и модел ”Фиат Мареа” с рег.№XXXXXXXXXXXX, не е спазил  забраната на знак В1 за навлизане в  забранена за движение на ППС улица- (чл.6, т.1 от ЗДвП; чл.47, ал.3 от ППЗДвП), при което е нарушил правилата за движение- чл.20, ал.2, пр. 5 от ЗДвП- след като е бил длъжен, не е избрал скорост за движение, която да е съобразена с конкретните условия на видимост, при което е причинил пътно транспортнво произшествие, като  е блъснал пешеходеца И. К. Т. от гр. XXXXXXXXXXXX и по непредпазливост му е причинил средна телесна повреда на, изразяваща се във вътреставно счупване на големия пищял на лявата подбедрица,  след което  е напуснал произшествието.
Описаната фактическа обстановка, съдът намира за съставомерна по чл. 343 , ал.3, пр.4, вр. с ал.1,, б.”б”, вр. чл. 342, ал. 1  от НК,  вр. с чл. 20, ал.2, пр.5 и чл.6, т.1 от ЗДвП, вр. с чл.47, ал.3 от ППЗДвП.  
Посоченото деяние е резултатно, като за осъществяването му е неебходимо освен установеното и доказано нарушение нап равилата за движение, предвидени в ЗДвП и настъпването на вредоносен резултат – причиняване на средна телесна повреда. Субект на престъплението е всеки, който управлява МПС.
Разпоредбите на чл.20, ал.2, пр.5  и чл.6, ал.1  от ЗДвП предвиждат общи правила касаещи поведението на водачите на МПС и по специално – задължението на всеки водач съобразява скоростта на движението си с всички относими към безопасността на движението фактори, като конкретно цитираната разпоредба на чл.20, ал.2, пр.5 предвижда задължението на всеки водач да намали скоростта и в случай на нужда да спре, когато възникне опасност за движението. Чл.6, ал.1 също въвежда общо задължение за всички водачи да съобразяват своето поведение със пътните знаци и пътната маркировка. С разпоредбата на чл.47, ал.3 от ППЗДвП пък се посочват пътните знаци, въвеждащи определени забрани, сред които и знак В1 – забранено влизането на ППС. Безспорно се установи в хода нап роизводството, че Я. е нарушил посочените разпоредби. Същият въприке въведаната забрана за движение по ул.“XXXXXXXXXXXX“ е предприел движение, като последващите му действия, дори и съобразени с цитираните общи разпоредби отново биха били противоправни именно с оглед въведената забрана. Освен това обаче подъсдимият, в нарушение на осочените общи разпоредби не е съобразил движението на управляваното от него МПС с изискванията за безопасност – а именно – съобразено с времето и пътната обстановка движение, контрол върху МПС с възможност за спиране при възникване на опасност. Въпреки намалената видимост – било е тъмно и движението се е осъществявало на светлините на МПС-то, въпреки наличието на много на брой пешеходци, голяма част от които деца, Я. се е движел със скорост, която не би му позволила да спре, перодтвратявайки евентуално ПТП. Пътната обстановка била усложнена и с оглед паркираните на улицата ППС, при което Я. в нарушение на ЗдВП се е движил в лявата част на платното, в ограничено пътно пространство. По изложеното съдът приема, че поведението на подсъдимия е в нарушение на всички посочени разпоредби, като предприемайки движение в посочените в обвинението време и място същият, нарушавайки изискванията на законовите разпоредби е създал реална опасност от причиняване на ПТП. Като резултата от нарушаване на разпоредбите на ЗДвП и движейки се с есъобрязане с пътната обстановка скорост Я. е исъществил ПТП, блъскайки свидетеля Т., в резултата на което му причинил средна телесна повреда. В случай не може да се говори за съвина и съпричиняване от страна на пострадалия, независимо от заключенията по първата АТе и комплексната такава. Предви въведената забрана за движение на ППС по ул.“XXXXXXXXXXXXXXX“ за Т. не е съществувал задължението като пешеходец да се съборазява с движението на ППС. Забранената за движение улица предпоставя движение по същата единствено на МПС със специален режим на движение, при което и за ползващите улицата пешеходци би било налице своевременно извуково и светлинно известяване. Въпреки въведената забрана обаче Т. се е движил по тротоара на улицата, съобразявайки поведението си с установената – макар и противоправна пътна обстановка. 
Безспорно се установи по делото, че Я. е осъществил и квалифициращият състав на чл.343, ал.3, пр.4 от НК – същият е напуснал местопроизшествието. От показанията на свидетелите по делото се установява, че Я. първоначално е спрял, което означава, че е възприел  причиняването на ПТП, удара на свидетеля Т. и неговото падане. Въпреки това, вместо да спре на място, да се опита да окаже помощ и да изчака контролните органи, Я. напуснал произшествието. 
Няма съмнение, че допуснатото нарушение на правилата за движение е в пряка причинно-следствена връзка  със съставомерния резултат. В тази връзка следва да се посочи, че подсъдимият, макар и да не е предвиждал общественоопасните последици е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.
За подсъдимият не са съществували никакви основания: здравословни, психофизични или други, които да му попречат да реагира правилно. Последното не е изискване на закона, но същият изисква спазването на правилата на движение , което от своя страна ще обезпечи наличието и на правилна реакция от страна на водача. В настоящия случай подсъдимият е нарушил закона, като е управлявал моторно превозно средство с несъобразена скорост, без да взема предвид конкретната пътна обстановка и в нарушение на поставената на място пътна маркировка и въведените със същата забрани. 
	Причините и условията за извършване на деянието от Я. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343_Al3_Letа&Type=201/" 343, ал.3, пр.4, б."а", пр.2 , вр. с. ал.1, б."б", вр. с. HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art342_Al1_Pred3&Type=201/" Чл. 342, ал.1 от НК, към момента на извършване на деянието се е предвиждало наказание от една до пет години лишаване от свобода, като същото е непредпазливо по своя характер. Подсъдимия Я. не е  осъждан и не е освобождаван от наказтелна отговорност по реда на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Chap8&Type=201/" глава 8 от НК. От деянието не са настъпили имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. Предвид това съдът освободи подсъдимият от наказателна отговорност като му наложи административно наказание "глоба". При определяне размера на наложеното наказание на подсъдимия Я. съдът взе предвид следното: вида на извършеното престъпление, формата на вината и чистото съдебно минало на извършителя са предпоставили задължителното приложение на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art78а&Type=201/" Чл. 78а от НК, поради което съдът не може да ги отчете, като смекчаващи вината обстоятелства.Съдът отчете като такова, обстоятелството, че подсъдимият е съдействал за безпрепятственото и бързо приключване на съдебното производство, изразеното съжаление и разкаяние. С оглед тези обстоятелства, съдът намира, че за извършеното престъпление на подсъдимия  следва да се определи глоба от 1`500.00 лева.
 
 
 
 
Наред с това и и по изложените вече мотиви и с оглед разпоредбата на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art78_Al4&Type=201" чл. 78, ал.4, вр. HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343г&Type=201" чл. 343 г., вр. HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343_Al1&Type=201" чл. 343, ал.1 от НК, съдът намери, че следва да лиши подсъдимия  от право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година и  6 /шест/ месеца. 

ПО РАЗНОСКИТЕ

С оглед изхода от делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК във вр. с чл.78, ал.1 от НК съдът намери, че Я. следва да заплати сторените в производството разноски в размер на 1 198.34 лева – разноски сторени в хода на досъдебното производство за възнаграждение на вещи лица. 

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

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:







