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Р Е Ш Е Н И Е № 1204
гр. Сандански, 02.05.2017 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на тридесети март две хиляди и седемнадесета година, наказателно отделение, първи състав:
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Бузова н.а.х.д. № 20 по описа на съда за 2017 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 16-0339-001013 от 19.08.2016 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ на МВР XXXXXXXX към ОД на МВР, упълномощен с МЗ № 8121з-748 от 24.06.2015 г., с което на Т. Д. Н. от гр. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, за нарушение по чл. 103 от ЗДвП. 
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. 
В съдебно заседание жалбоподателят поддържа претенцията си лично, като счита че наказателното постановление следва да бъде отменено.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
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. НП е връчено на жалбоподателя на 10.12.2016 г., а жалбата е подадена на16.12.2016 г. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо.
Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Т. Д. Н. е от гр. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX. Същият е правоспособен водач на моторни превозни средства /МПС/ и работи като шофьор на товарен автомобил.
Във връзка с осигуряването на по-висока безопасност на движението по време на активния почивен сезон и празничните дни и във връзка със съвместна заповед рег.№РД-11-495/21.06.2016 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ГД „Национална полиция“-XXXXXXXXX и Заповед № 244з-2847/23.12.2015 г. на Директора на ОДМВР-XXXXXXXXXXX е въведена временна организация на движението по Автомагистрала „XXXXXXXXXX”. По време на действие на забраната, моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари с техническа допустима маса над 12 тона – категория N3 /включително ремаркета и полуремаркета/ с повече от две оси, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника /с изключение на моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари /ADR/, бързо развалящи се хранителни продукти на температурен режим и живи животни/, изчакват извън платното за движение на подходящи места, без да пречат на останалите участници в движението. Забраната важи за периода от 1 юни до 15 септември включително 2016 г. в дните: петък -17.00 часа до 20.00 часа и неделя – от 14.00 часа до 20.00 часа; за периода на официалните празници: последния работен ден преди празници – от 16.00 часа до 20.00 часа и последния почивен /празничен/ ден – от 14.00 часа до 20.00 часа. 
На 07.08.2016 г. автопатрул в състав Я. Д. П. и А. Д. К. – полицейски служители от група „ПП“ при ОДМВР XXXXXXXXXX, в периода на забрана, били разположени на Автомагистрала „XXXXXXXXXXX” на около 427+400, където регулирали движението, спирайки всички тежкотоварни автомобили над 12 тона да изчакат встрани на пътя до отпадане на ограничителния режим. Около 17.35 часа на същата дата двамата полицейски служители спрели товарен автомобил влекач „Мерцедес“ с рег. № XXXXXXXXXX, с прикачено ремарке Майер ККЗ, XXXXXXXXXXX, собственост на XXXXXXXXXX АД гр. XXXXXXXXXX, управляван от жалбоподателя Т. Д. Н., на който подали сигнал да спре, но същият продължил в посока гр. XXXXXXXXXX и след няколко километра го спрели, като му съставили Акт за установяване на административно нарушение № 1013/07.08.2016 г. за това, че не изпълнява полицейско разпореждане да спре и да изпълнява въведена забрана за движение на товарен автомобил над 12 тона за времето от петък до неделя в петък от 17.00 до 20.00 часа, въведена съсъ Заповед № РД 11-607/21.07.2016 г. на АПИ във връзка със Заповед № 2443 2847 на ОДМВР XXXXXXXXXX, с което е нарушил чл.103 от ЗДвП. Т. Н. подписал акта, в който записал възражение, че вози бързо развалящи се продукти – праскови, които за три часа ще се развалят. 
Въз основа на акта, административнонаказващият орган – Началника на РУ-гр. XXXXXXXXXXX, издал наказателно постановление № 16-0339-001013 от 19.08.2016 г., с което на Т. Д. Н. от гр. XXXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, за нарушение по чл. 103 от ЗДвП.
Гореизложената фактическа обстановка се установява от обясненията на Т. Н., показанията на свидетеля Я. П., както и приобщените писмени доказателствени средства.
При анализа на показанията на свидетеля Я. П., съдът не отчете непоследователност, вътрешно противоречие или преднамерено излагане на изопачени факти. Същите кореспондират и на събраните писмени доказателствени средства, като потвърждават изцяло изложените в АУАН и НП фактически констатации, поради което съдът ги кредитира като достоверни и логични. 
Съдът подложи на внимателен анализ обясненията на жалбоподателя като оцени двойнствената им природа – същите освен източник на доказателствени факти, са и основно средство за защита. В своите обяснения жалбоподателят признава, че не е спрял при подаден сигнал, тъй като не го е видял. Същият не отрича, че когато е бил спрян, му е било разяснено за какъв период от време важи забраната, респ. до кога трябва да остане извън платното за движение, като самият той признава, че е знаел за съществуването на тази забрана и преди това, но счита, че забраната не важи за стоката, която вози, а именно бързо развалящи се продукти – праскови, за което представи документи в с.з., поради което е продължил движението на автомобила. Поради това настоящата инстанция намира, че обясненията на жалбоподателя подкрепя останалите гласни и писмени доказателствени средства, които еднопосочно установяват релевантните по делото факти и изключват възможността за различни от възприетите фактически констатации /макар че е налице различна правна интерпретация от жалбоподателя и полицейския служител/. 
При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима като подадена от легитимирано лице и в законоустановения 7-дневен срок от връчване на наказателното постановление. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл.103 от ЗДвП: „При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания“.  От събраните по делото доказателства по безспорен и категоричен начин се доказа, че жалбоподателят Т. Н. не е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.103 от ЗДвП. 
От обективна страна Т. Н. е имал качеството на водач на МПС по смисъла на пар.6, т.25 от ДР на ЗДвП. Същият е бил спрян от представители на службата за контрол, регулиращи движението – свидетелите Я. П. и  А. К., но същият е продължил движението си, като след спирането му е било указано, че във връзка с въведена забрана за движение на товарни автомобили за времето от 17.00 часа до 20.00 часа трябва да паркира извън платното за движение и да изчака там до отпадането на ограничителния режим в 20.00 часа. Жалбоподателят не е осъществил изпълнителното деяние на вмененото му административно нарушение, действително същият не е спрял при подаден сигнал и не е изпълнил дадените му указания от представителите на съответната служба за контрол да не се движи по Автомагистрала „XXXXXXXXXX” в съответния период от време, през който важи забраната, но същата не е важала за МПС, които извършват превози на опасни товари, бързо развалящи се хранителни продукти на температурен режим и живи животни, каквито са били процесните праскови. В случая без значение е фактът, че същите не са били превозвани в хладилник. Безспорно прасковите са бързоразвалящи се продукти на температурен режим. Неизпълнението на задължението на жалбоподателя да превозва прасковите в специален товарен автомобил за бързоразвалящи се продукти е неизпълнение на друго задължение, но не и на посочената норма.
Деянието не е виновно извършено, доколкото жалбоподателят като водач на моторно превозно средство е съзнавал задължението си да се съобрази с контролните органи и е бил длъжен да изпълни дадените от тях указания, само в случай че возел друга стока, като не преминава в участък от пътя, който за определен период от време е забранен. 
По гореизложените съображения съдебният състав намира, че административнонаказващият орган не е приложил правилно материалния и процесуалния закон /доколкото не са посочени действащи Заповеди на АПИ, както в АУАН, така и в НП, което е ограничило правото на защита на наказаното лице да разбере кои точно заповеди не е изпълнил/, поради което обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно и неправилно наказателно постановление № 16-0339-001013 от 19.08.2016 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ на МВР XXXXXXXXXX към ОД на МВР, упълномощен с МЗ № 8121з-748 от 24.06.2015 г., с което на Т. Д. Н. от гр. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, за нарушение по чл. 103 от ЗДвП. 
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:

