                                                                    
                                                 Р Е Ш Е Н И Е   №3946

                                            30.11.2017 г., гр.Сандански 
                                             
                                             В ИМЕТО НА НАРОДА
          
  САНДАНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, 3-ти наказателен състав, на трети ноември, през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в състав:
                                              
                                        Председател:ИВАН ФИЛЧЕВ
                                        
                                                 Секретар Мария Малинска, 

като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХД № 648 по описа за 2017г., 
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН.
Образувано е по жалба от Т. А. И.  с ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX  срещу Наказателно постановление N 16-0339-000978/21.09.2016г. на Началника на РУ XXXXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП на основание  чл.175, ал.1, т4 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 200.00 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС, за извършено нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.1, т.1, пр..1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба“ в размер на 10.00 /десет/ лева и за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП1 на основание  чл. 174, ал. 3  от ЗДвП  са наложени административни наказания  "глоба" в размер на 2000 лева  и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца,   като на основание Наредба N Iз-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки.
В жалбата се твърде че издаденото НП е незаконосъобразно и неправилно и като такова следва да бъде отменено. Твърди се, че не е извършено посоченото в НП административно нарушение, както и че при установяване на същото със съставяне на АУАН и издаване на НП са допуснати многобройни нарушения на процесуалните правила, които водят до неговата незаконосъобразност. Твърди се, че е налице противоречие в изложената в АУАН и в НП фактическа обстановка. Сочи се още, че липсва прецизна квалификация на посоченото като извършено нарушение, доколкото цитираната в НП разпоредба на чл.174, ал.3 от ЗДвП съдържа две предложения и непосочването на конкретно нарушената разпоредба ограничава правото на защита на жалбоподателя.  
В съдебно заседание жалбоподателят И. , редовно призован се явява лично. Поддържа жалбата и дава обяснения. Отрича да е извършил описаните нарушения, посочвайки, че не му е било предлагано да бъде изпробван за употреба на алкохол, не му е издаван талона за изследване, представил е СУМПС на контролните органи. Излага твърдения за това, че веднага след проверката е бил задържан в РУ XXXXXXXXXX, където въпреки искането да бъде прегледан от лекар и заведен в ФСМП е държан до следващия ден, поради което и изобщо не е могъл – дори да е би уведомен за това му задължение – да даде кръв за медицинско изследване.
В съдебно заседание административнонаказващият орган Началник на РУ XXXXXXXXXXXX, редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.
В съдебно заседание РП Сандански, редовно уведомени не се представляват. 
От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 
Жалбата на Т. А. И.  против Наказателно постановление N 16-0339-000978/21.09.2016г. на Началника на РУ XXXXXXXXXX, е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.
Разгледана по същество е основателна.
На 28.08.2016г. свидетелите А. С. и А. Ш.  – служители на РУ XXXXXXXXXX получили сигнал за автомобил, който не се подчинил на сигнал за спиране и се преследва от служители на Од на МВР XXXXXXXXXX. Сигналът бил, че автомобилът се движи в посока от град XXXXXXXX към град XXXXXXXXXX. Полицейскиту служители, които се намирали в близост до моста на река Струма при село XXXXXXXXXXXX се разположили така, че да могат да спрат автомобила. След известно време забелязали автомобил, който се движил в посока км тях. Свидетеля Ш. се опитал да подаде сигнал със стоп-палка на водача да спре, същият обаче не изпълнил разпореждането. С патрулния автомобил С. и Ш. последвали автомобила, като след тях се движил и патрул от РУ XXXXXXXXXX. В близост до разклона за село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX,  на пътя от град XXXXXXXXXX за град XXXXXXXXXXXXX успели да спрят автомобила. Извършили проверка  и установили, че  водач на автомобила е жалбоподателя И.. Междувременно пристигнали и служители на РУ XXXXXXXXXXXX, след което И. бил отведен в РУ XXXXXXXXXXXX и задържан със заповед за задържане за 24 часа за времето от 02.30 часа до 11.30 часа на 28.08.2016г. Свидетелят С. съставил АУАН№978/16. от 28.08.2016г., в който отразил, че около 02.30 часа на 28.08.2016г. в град XXXXXXXXXXXX, по пътя за село XXXXXXXXXX И. управлява лек автомобил марка и модел „Опел Вектра“ с ДК№ XXXXXXXXXXX, не изпълнява подаден стоп сигнал със стоп палка, продължава движението си към село XXXXXXXXXXX, водача не представя СУМПС, отказва да бъде изпробван с техническо средство „алкотест дрегер“. Издаден талон за медицинско изследване №00036985. Нарушенията са квалифицирани като такива на чл.103, чл.100, ал.1, и чл.174, ал.3 от ЗДвП. АУАН е оформен при отказ на проверявания да го подпише и да получи препис от същия. Издаденият талон за медицинско изследване също е оформен при отказ на И. да го получи, като в същият е посочено, че е издаден в 02.30 часа и И. следва да се яви до 03.30 часа в ФСМП XXXXXXXXXX, за дададе кръвна проба. 
Въз основа на така издадения АУАН Началника на РУ XXXXXXXXXXXX  издал атакуваното НП, като в същото  е описал почти идентична фактическа обстановка с тази в АУАН и за констатираните нарушения е наложил предвидените по закон санкции 
От така изложената 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.
В настоящия случай съдът счита, че в хода на съдебното производство не се събраха достатъчно доказателства , за това, жалбоподателят да е извършил нарушенията за които е санкциониран по чл.174, ал.3 от ЗДвП и по чл.100, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП. Безспорно на посочените в АУАН и НП дата и час жалбоподателят е бил спрян за проверка, като водач на МПС. Неустановени и доказани обаче останала описаните нарушения отказ да бъде изпробван за алкохол и непредставяне на СУМПС.  Свидетелите не успяха да обяснят и отстранят устаноеното противоречие между приетите като доказателства по делото писмени документи, а именно – съставянето на АУАН в 02.30 часа на 28.08.2016г. и издаден талон за медицинско изследване от същата дата с посочени час за явяване от 02.30 часа до 03.10 часа на 28.08.2016г. и Заповед за задържане на жалбоподателя И. в РУ XXXXXXXXXX за времето от 02.30 часа на 28.08.2016г. до 11.30 на същата дата. Безспорно е, при така установеното, че И. не е имал никаква възможност да даде кръв за медицинско изследване, ако изобщо е бил уведомен за това си право. В тази насока обясненията на жалбоподателя се подкрепят от писмените доказателства, които от своя страна опровергават показанията на свидетелите, поради което и съдът не може да ги  кредитира, освен в частта, в които същите съответстват на дадените от жалбоподателя обяснения. Именно поради това и съдът кредитира обясненията на И., че е представил СУМПС на проверяващите.  
Установи се от събраните под елото доказателства, че не е изпълнена процедурата по установяване отказ на водач да бъде изпробван за управление след употреба на алкохол. Не става ясно  какъв е резултатът от издаденият талон – явил ли се е И. за вземане на проба, взета ли е такава. Въпреки, че като нарушена в АУАН е посочена разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП, която съдържа две изпълнителни форми на деянието, посочена като нарушение, служителите на РУ не просто на са посочили конкретно нарушената разпоредба, но и на се описали в обстоятелствената част на АУАН коя от двете хипотези и налице и как у установено нарушенията. В съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление е налице неяснота относно това за какво нарушение е ангажирана отговорността на И. - за отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество или за неизпълнение на предписание за медицинско изследване за установяване концентрацията на алкохол в кръвта доколкото според описанието в акта и наказателното постановление водача е отказал да му бъде издършена проверка с техническо средство. Отделно от това не е идентифицирано техническото средство, което е следвало да послужи за проверка, което от своя страна възпрепятства съдът във възможността да провери техническата изправност на същото и историята на извършените проверки, при евентуално описание на отказ, когато всъщност е налице некачествена проба. В самото  НП , от цитирания съюз "или" не става ясно за кое  от двете нарушения е ангажирана отговорността на нарушителя, което представлява нарушение на процесуалните правила водещо до неяснота на обвинението.  Предвид алтернативната възможност съдържанието на алкохол в кръвта да бъде  установена посредством техническо средство или кръвно изследване, органите за контрол е следвало да извършат цялата предвидена по закон процедура и в зависимост от резултата да констатират извършеното нарушение. 

Освен недоказаност на извършените нарушения на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и чл„174, ал.3 от ЗДвП, съдът намира, че АУАН и НП са съставени при съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на жалбопоздателя е представляващи самостоятелни основания за отмяна на НП. 
На първо място и в АУАН и в НП липсва посчване на място на извършване на нарушенията. И в двата акта е посочен град XXXXXXXXX, общински път за село XXXXXXXXXXX. Дори и де се приеме от събраните доказателства, че И. не се е подчинил на подаден сигнал за спиране със стоп палка приблизително на описаното място, то безспорно се установява от обясненията на жалбоподателя и показанията на свидетелите, че проверката всъщност е извършена в района на община XXXXXXXXX, по пътя от град XXXXXXXX за град XXXXXXXXXX, разклона за село XXXXXXXXXXXX. Освен, че  посоченото място е  на извършване на проверка, съответно – място на извършване на нарушенията по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и по чл.174, ал.3  ог„т ЗДвП, което по никакъв начин не е отразено в АУАН – нарушение на чл.42, т.3 отЗАНН – и НП – чл.57, а.1, т.5 от ЗДвП, същото определя и териториалната компетентност на служителите на РУ XXXXXXXXXXXX- аргумент от представената по делото Заповед №8121з-748/24.06.2015г. за упълномощаване на полицейски служители, съгласно т.1,3 от която, същите имат право да съставят АУАН за нарушения, извършени на обслужваната територия. Всичко изложено обуславя абсолютната незаконосъобразност на съставения АУАН- както предвид допуснатите нарушения относно липсата на задължителни по ЗАНН реквизити, така е предвид липсата на компетентност на лицата, които са го съставили. Незаконосъборазността на  АУАН предпоставя незаконосъобразност и на НП, отделно от допуснатите в самото НП съществени нарушения на императивните изисквания на ЗАНН. 

Само за пълнота съдът намира за необходимо да посочи, че е налице и неправилна правна квалификация както в АУАН, така и в НП, където като нарушена е посочена нормата на чл.174, ал.3 от ЗДвП, която е санкционна. Материалната норма въвеждаща съответното дължимо поведение е тази на чл.5, ал.3  от ЗДвП. 

Предвид изложеното съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.
         
  ВОДИМ  от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН съдът,

                                                              Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление N 16-0339-000978/21.09.2016г. на Началника на РУ XXXXXXXXX, с което на Т. А. И.  с ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП на основание  чл.175, ал.1, т4 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 200.00 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС, за извършено нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.1, т.1, пр..1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба“ в размер на 10.00 /десет/ лева и за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП1 на основание  чл. 174, ал. 3  от ЗДвП  са наложени административни наказания  "глоба" в размер на 2000 лева  и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца,   като на основание Наредба N Iз-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки,  като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Благоевград в 14 дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

						РАЙОНЕН СЪДИЯ:



