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Р Е Ш Е Н И Е № 1678
гр. Сандански, 18.06.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година, наказателно отделение, първи състав:
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 229 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 17-0339-002428 от 02.12.2017 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ XXXXXXXX, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017 г., с което на Т. Г. В. от гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” №XX, ет.XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 179 ал.2, във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 25, ал. 1 от същия закон.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като в наказателното постановление е описано нарушение, което жалбоподателят не е извършил. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, но изпраща свой процесуален представител, който пледира отмяна на НП, тъй като вината на жалбоподателя не е доказана по безспорен начин.
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. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Т. Г. В. от гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” №XX, ет.XX, ЕГН XXXXXXXXXX е правоспособен водач на МПС, три пъти наказвана за нарушения по ЗДвП.
На 05.11.2017 г. за времето от 07.00 до 19.00 часа мл. инспектор при ОД на МВР XXXXXXXX Я. П. и колегата му И. Б. изпълнявали служебните си задължения като АП по БД 312 по ПП1 Е79. Полицейските служители посетили ПТП след гр. XXXXXXXX посока гр. XXXXXXXXX срещу мотел „XXXXXXXXXX”, между лек автомобил „Субару Форестер” с рег. № XXXXXXXX с водач Т. В. и лек автомобил „Фолксваген” с рег. № XXXXXXX с водач Е. А. Т.. След проведен разговор с водачите и видимите следи по автомобилите се установило, че водачът В. предприела маневра ляв завой за навлизане в крайпътен имот, в който момент лек автомобил „Фолксваген” с рег. № XXXXXXXXX извършвал маневра изпреварване, при което настъпило ПТП с материални щети.
За констатираното нарушение свидетелят П. изготвил протокол за ПТП и  съставил акт за установяване на административно нарушение. Екземпляр от акта бил връчен на жалбоподателката В. на 05.11.2017 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 01.12.2017 г. от началника на РПУ – гр. XXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 17-0339-002428 от 02.12.2017 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017 г., с което на Т. Г. В. от гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” №XX, ет.XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 179 ал.2, във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 25, ал. 1 от същия закон.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именножалба № 000-3231-11.04.2018 г., л. 2-3; НП № 17-0339-002428, л.4; АУАН с бл. № 197437 /копие/, л.5; АУАН с бл. № 197437 /оригинал/, л.10; докладна записка от 20.11.2017 г., л.11; справка за нарушител/водач, л.16,17; заповед  с рег. № 8121з-952/20.07.2017 г., л. 18, 19 и 20, показанията на свидетеля Я. П.. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. Съдът даде изцяло вяра на показанията на свидетеля, които са последователни, безпротиворечиви в своята цялост и кореспондират с останалия доказателствен материал по делото.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че в производството по ангажиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В случая те се изразяват в следното: 
Описаното нарушение в наказателното постановление е за нарушение на чл.25 ал.1 от ЗДвП: “ Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение”, а наказанието, което е наложено е по чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП: “ Който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление., а съгласно чл.179, ал.1, т.5 ЗДвП, който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението.
 На първо място, съдът намира, че при издаване на НП е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Нарушен е принципът на законоустановеност на съставите, изискващ за всяко административно нарушение да се налага съответстващото му наказание. Съгласно нормата на чл.6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Задължение на административнонаказващия орган е не само да даде точна и правилна квалификация на извършеното нарушение, но и да наложи съответната му по закон санкция. Правилното определяне на санкционната разпоредба е съществена предпоставка за процесуална законосъобразност на НП, доколкото един от основните принципи на административно наказателното производство е този на справедливост и адекватност на наказанието. В конкретния случай нарушението е квалифицирано като такова по чл.25 ал.1 от ЗДвП, но санкционната норма на чл.179, ал.1, т.5 от ЗДВП сочи други нарушения на правилата за движение - неспазване предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване или заобикаляне. По силата на чл.25 ал.1 от ЗДвП, в аспекта на процесния случай, е вменено задължение за водача на ППС преди да предприемане на маневра, в т.ч. завиване на ляво за навлизане в друг път, да се убеди, че няма да създаде опасност за другите участници в движението, които се движат след него, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение. Така възприетото от АНО като нарушение на Б. не попада в нито една от хипотезите на чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, цитирани по –горе. Условие за законосъобразността на НП е съответствието между нарушение и наказание. Както се отбеляза по-горе, санкционирането на административното нарушение не може да бъде самоцелно и произволно, а трябва при всички случаи да бъде съобразено с принципите за законоустановеност на съставите. Ето защо, дори да се приеме, че Б. не е съобразила поведението си на пътя с изискването на чл.25, ал.1 от ЗДвП / което само по себе си е строго субективен момент и преценката за същия изисква особена прецизност/, то няма как да се отнесе пряко към неспазване на пътните знаци, пътната маркировка и др. средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване или заобикаляне. Всяка от посочените хипотези е регламентирана в конкретика в отделни раздели  на ЗДвП и нито една от тях не е налице при възприетото от АНО за извършено нарушение.
Предвид изложеното, настоящия касационен състав приема, че като не е подвел възприетото като нарушение под съответстващата му санкционна норма, АНО е допуснал съществено нарушение на процесуалните изисквания за законосъобразност и е постановил порочен властнически акт, който като такъв следва да бъде отменен. 
На следващо място, съдът установи нарушение на процедурните правила относно изискването на чл.40 ал.1 и чл.43 ал.1 от ЗАНН. Горното вменява в задължение на актосъставителя в АУАН да бъдат вписани двама свидетели, по възможност свидетели на нарушението, а когато това е невъзможно, от други двама, които не са присъствали при установяване на нарушението. Настоящия съдебен състав счита, че присъствието на един свидетел, подписал акта, който свидетел не е присъствал при извършване на нарушението, а само е установил същото не е достатъчен при издаването на акта за установяване на административно нарушение. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0339-002428 от 02.12.2017 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017 г., с което на Т. Г. В. от гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” №XX, ет.XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 179 ал.2, във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 25, ал. 1 от същия закон.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски окръжен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

