                                                    Р Е Ш Е Н И Е №1888

                                               гр. Сандански, 06.07.2018 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на единадесети юни, през  две хиляди и осемнадесета година, наказателно отделение, трети състав:	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев

и при участието на секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. № 195  по описа на съда за 2018 г. 

           и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на И. К. К., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес - град XXXXXXXXXX, ул."XXXXXXXXXXX" №XX, против НП № 18 - 0339-000103 от 09.02.2018 г. на Н-ка на РУ -XXXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя на основание чл. 179, ал.2, пр.1  от ЗДвП, е наложено адм. наказание глоба  в размер на 200.00 /двеста/ лева за  нарушение на  чл. 20, ал.2 от ЗДВП.
С жалбата се иска от съда да отмени атакуваното НП, като се оспорват фактическите констатации. Сочи се макар и формално, че НП и АУАН са издадени при нарушение на материалния и процесуалния закон, допуснати са съществени процесуални нарушения.
В съдебно заседание жалбоподателя - редовно призован се явява лично и с редовно упълномощен представтел. Поддържа жалбата, дава обяснения, като излага различна от описаната в НП фактическа обстановка. В хода на съдебните прения представителя на жалбоподатля иска отмяна на НП, като твърди, че е останало недоказано извършеното нарушение и неговият автор. Твърди наличието на съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неточно и непълно описание на съставомерното деяние, както и нерецизна правна квалификация, която е ограничила правто на защита на жалбоподателя. Излага доводи и за различна фактическа обстановка и настъпване на ПТП не по вина на жалбоподателя. 
Въззиваемата страна – Н-ка на РУ -XXXXXXXXXXX - редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител, не взима становище по жалбата.
В хода на съдебното следствие бяха разпитани свидетели, бяха събрани и приобщени писмени доказателства.
Съдът след като разгледа жалбата, изложените доводи в нея, и след като се запозна с доказателствата по делото намира за установено следното:
Жалбата на К. против атакуваното НП е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.
Разгледана по същество същата е неоснователна.
На 17.01.2018г. била проведена полицейска акция по сигнал за транспортиране на забранени за държане  вещи. На свидетелите М. и Я. – полицейски служители -  било разпоредено да очакват в района на село XXXXXXXXXX лек автомобил марка „Хонда“червена на цвят, в която е възможно да се превозват забранени от закона вещи. Свидетелят М. застанал със служебния автомобил в началото на село XXXXXXXXXXX, при входа в селото от село XXXXXXXXXXX, а свидетеля Я. със служебния автомобил се пидвижил към края на село XXXXXXXXXX в посока село XXXXXXXXXXXX, като паркирал автомобила в последната пряка на главния път. Около13.10-13.20 часа свдетелят М. забелязъл движещ се в посока село XXXXXXXXXXX лек автомобил марка „Хонда“, чрвена на цвят. М. излязъл на пътя и подал сигнал със стоп – палка на водача на автомобила да спре. Автомобилът намалил скорост, след което продължил движението си, като не спрял на подаденият сигнал. М. се обадил на колегата си Я. за това, че водачът на автомобила не е спрял на сигнал, като му казал, че отива да провери в циганската махала. Междувременно другият свидетел – Я. – който също бил със служебен автомобил- предприел маневра за излизане на главния път. Покрай него с голяма скорост преминал лекия автомобил „Хонда“ червена на цвят. Я. обърнал служебния автомобил и тръгнал след червения автомобил. След около 300-400 метра и два последователни завоя, последният от които десен в посока на движението забелязал автомобила, който бил спрял след удар във  вратата на оградата на гробищния парк на село XXXXXXXXXXXX, като бил счупен циментов кол от оградата и по автомобила имало следа от удара, а той самият бил завъртян успоредно на пътя. Пристигайки на място Я. видял от автомобила да излизат две лица – единият бил жалбоподателя, който слизал от мястото на водача, другият бил от цигански произход. Я. им разпоредил да застанат отстрани, след което се обадил на колегата си М. и на дежурния в РУ XXXXXXXXXXX. Изчакал на място идването на оперативна група и на служители от пътна полиция. На място пристигнали и свидетелите П. и С.. С оглед установената обстановка и настъпилото ПТП П. – младши автоконтрольор  при РУ XXXXXXXXXXX  съставил на жалбоподателя АУАН №103/18г., в който описал управление на автомобил с несъобразена с околните условия скорост – ниска видимост предвид завоите по пътя, излизане от десен завой при невъзможност да бъде овладян автомобила и причиняване на ПТП с материални щети.  Нарушението било подведено под нормата на чл.20, ал.2 от ЗДвП. АУАН бил съставен в присъствието на К., който го разписал без възражения. Такива не постъпили и по-късно, в предвидения от закона срок.  
Въз основа на така съставеният АУАН, административно-наказващия орган издал НП № 18-0339-0001103 от 09.02.2018 г. срещу жалбоподателя за това, че на 17.01.2018 г. по път с №1082 от село XXXXXXXXXX  в посока XXXXXXXXXXXX , в района на гробищния  парк  управлява лек автомобил "Хонда Сивик" с ДК№ XXXXXXXXXXXXX, собственост на К. Р. от XXXXXXXXXXX като поради несъобразена с конкретните условия на видимост скорост,  на десен завой губи управление над автомобила и излиза от дясно пътно платно и с лявата част на автомобила се удря в портала на гробищен парк село XXXXXXXXXX, като реализира ПТП с материални щети. 
Тази фактология е подведена под нормата на  чл. 20, ал.2 от ЗДВП, като наказващия орган е приел, че водачът не избира скоростта на движение съобразно атмосферните условия, релефа, с условията на видимост, интензивността на движението и др. обстоятелства, за да спрат пред предвидимо препятствие или създадена опасност за движението от ПТП, с което виновно е нарушил  чл. 20, ал.2 от ЗДвП.
Посочената обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съдът не кредитира обясненията на жалбоподателя, като приема същите единствено за израз на правото му на защита. Неоснователни останаха твърденията за настъпване на ПТП вследствие предприетата от свидетеля Я. маневра със служебния автомобил. Действително, такава маневра Я. е извършил, на същата е била на място много преди мястото, където е настъпило ПТП и не би могла да има пряко отношения към същото. Съгласно показанията на свидетелите М., Я., П. и С., които съдът кредитира – мястото на ПТП е на повече от триста метра от мястото, където двата автомобила – на обвиняемия и на Я. са се засекли. Освен  разстоянието е установено наличието на  два завоя, т.е. по никакъв начин маневрата на Я. не би могла да се отрази вържу движението на жалбоподателя към момента на причиняване на ПТП. Единственото въздействие  върху  управляването на автомобила от страна на жалбоподателя с висока и несъобразена скорост е с цел да избегне евентуално преследващият го полицейски автомобил. Бягството от органи на МВР при изпълнение на техните задължения обаче съдът не приема като основания за оправдаване на действията на жалбоподателя.    
Обясненията на жалбоподатля останаха инцидентни и неподкрепени от други доказателства, докато показанията на свидетелите – полицейски служители са подробни, последователни и допълващи се. Показанията бяха събрани в съдебно заседание, при участието на жалбоподателя и неговият защтник и дадена на същите възможност да поставят въпроси и да опровергават съдържанието на показанията. Липсата на конкретни доводи относно недостоверност на свидетелските показание, във връзка с изложеното по-горе относно тяхната пълнота и последователност мотивира съда да даде вяра на същите, за сметка на обясненията на жалбоподателя.
За да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда, по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП 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 НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. 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 /вж.Постановление № 10 от 1973 г. на Пленума на ВС/. Разпоредбата на чл. 189, ал.2 от ЗДВП, има приложение единствено и само в процедурата по налагане на адм. наказание пред административно-наказващия орган, не и в съдебното въззивно производство.
Съгласно санкционната разпоредба на чл. 179, ал.2  от ЗДВП, която се сочи като приложена от адм.наказващия орган, когато поради движение с несъобразена скорост, водач причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба от  200.00 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
Жалбоподателят е санкциониран от административно-наказващия орган за констатираното нарушение по посочената в НП разпоредба на  чл. 20, ал.2 от ЗДвП, което е установено след непосредствен оглед на местопроизшествието, като в НП се сочи и норма, по която е реализирана отговорността - чл. 179, ал.2 от ЗДВП с уточнението, че касае първото законово предложение - несъобразена скорост. Санкционната разпоредба е приложена правилно от административно-наказващия орган /АНО/, тъй като АНО е следвало да прецизира наличен текст от ЗДвП, по който да се реализира адм.наказателната отговорност в съответствие с текстовата част на обвинението по НП с посочване на нарушена разпоредба от ЗДвП /съобразно чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН/. Законовата разпоредба, която АНО счита за нарушена виновно е изрично посочена съгласно изискванията на закона при цифровото изписване на административно-наказателното обвинение, като дадената квалификация  кореспондира с текстовото формулиране на обвинението. Действително  текстът на  чл. 20, ал.2 от ЗДвП е твърде обширен и съдържа задължение за съобразяване от водача на определени обстоятелства, първото от които са атмосферните условия при шофиране. При цифровото изписване не е посочено кое предложение е имал предвид АНО,  но в обстоятелствената част на АУАН и НП подробно е посочено несъобразяване с конкретните условия на видимост с оглед наличието на завои в конкретния пътен участък. В този смисъл не е налице пълно прецизиране на цифровата квалификация, но наличието на подробно описание на нарушените обстоятелства, съгласно описанието в нормата изключва възможността жалбоподателят да не е разбрал в кокво точно се изразява извършеното от него нарушение. 
Безспорно според съда се доказава  извършеното нарушение и вината на жалбоподателя. Пристигналите на мястото на произшествието свидетели- полицейски служители са възприели непосредствено и почти незабавно последиците от движението на автомобила, като свидетелите М. и Я. още преди това са установили – макар и не с техническо средство – движението с висока скорост от страна на жалбоподателя. Безспорно според съда водачът се е опитвал да избегне полицейските органи и в стремежа си е управлявал автомобила със скорост, несъобразена с конкретните пътни условия, поради което и е причинил ПТП. 

           Водим от горното и на осн. чл. 63, ал.1от ЗАНН, съдът

                                                               Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 18 - 0339-000103 от 09.02.2018 г. на Н-ка на РУ -XXXXXXXXXX, с което на И. К. К., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес - град XXXXXXXXXXX, ул."XXXXXXXXXX" №XX на основание чл. 179, ал.2, пр.1  от ЗДвП, е наложено адм. наказание глоба  в размер на 200.00 /двеста/ лева за  нарушение на  чл. 20, ал.2 от ЗДВП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:.......................................

