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Р Е Ш Е Н И Е № 79
гр. Сандански, 11.01.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Мария Малинска, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 587 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 № 18-0339-001316/18.09.2018 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ на МВР към ОДМВР гр. XXXXXXXX, упълномощен с МЗ № 8121з-515 от 14.05.2018 г., с което на И. Е. Е. от гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 183, ал.2, т.11 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20.00 лева за нарушение на чл.40, ал.1 от същия закон и на основание чл. 123, ал.1, т.2, б. „б“ ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл. 123, ал.1 т.2, б.“б“ 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 издадено от Началника на РУ XXXXXXXXX, който пък е собственик на лекия автомобил, който е засегнат от уж реализираното ПТП, което е пречка според жалбоподателя по чл.51, ал.1, б. „а“ ЗАНН Началника на РУ XXXXXXXXX да издаде процесното наказателно постановление.
В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично, дава обяснения по случая, не признава вината си, като поддържа изложеното в жалбата си. 
Административно наказващият орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
За Районна прокуратура Сандански, редовно призована, не се явява представител. 
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 21.10.2018 г. /л.2/, а жалбата, подадена в РС Сандански на 26.10.2018 г. /л.1/, т.е. в преклузивния 7-дневен срок. 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 И. Е. Е. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX, е правоспособен водач на МПС, наказван за нарушения по ЗДвП.
На 24.08.2018 г. около 15.20 часа на пл. „XXXXXXXX“ в гр. XXXXXXXX бил паркиран лек автомобил „Алфа Ромео“. По същото време и на същото място се намирал и лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № XXXXXXXXX, собственост на Е. Е., като водач на автомобила бил жалбоподателят И. Е. Е., който предприел маневра на заден ход. В момента, в който доближил лек автомобил „Алфа Ромео“ неустановено в хода на разследването лице се обадило в оперативно дежурната част в РУ на МВР, откъдето свидетелите Т. В. – младши автоконтрольор в РУ XXXXXXXX и колегата му Н. Ч.,  били изпратени на място.
Същият ден – 24.08.2018 г. в 18.00 часа в сградата на РУ XXXXXXX от свидетеля Т. В. бил изготвен протокол за ПТП, подписан от И. Е. Е. и от К. З. Б..
За констатираните нарушения, на 24.08.2018 г., свидетелят Т. В.  съставил акт за установяване на административно нарушение № 1316/24.08.2018 г., който бил предявен на нарушителя, който не направил възражение. Екземпляр от акта бил връчен на жалбоподателя Е. още същия ден – 24.08.2018 г. 
Въз основа на административно наказателната преписка на 18.09.2018 г. от началника на РУ – гр. XXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 18-0339-001316/18.09.2018 г., с което на И. Е. Е. от гр. XXXXXXX, ул.”XXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 183, ал.2, т.11 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20.00 лева за нарушение на чл.40, ал.1 от същия закон и на основание чл. 123, ал.1, т.2, б. „б“ ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл. 123, ал.1 т.2, б.“б“ от същия закон, затова че на 24.08.2018 г. около 15.20 часа в гр. XXXXXXXX на пл. XXXXXXXXX като водач на лек автомобил – „Опел Вектра“ с рег. № XXXXXXXX, държава България, собственост на Е. Е., като при маневра на заден ход блъска паркирания зад него л.а. „Алфа Ромео“, като реализира ПТП с материални щети. Водачът не уведомява своевременно компетентните органи на МВР и не астава на място до тяхното пристигане, с което е извършил: 1. Движи се на заден ход, без да се убеди, че няма да създаде опасност за другите участници в движението. ПТП., с което виновно е нарушил чл.40, ал.1 от ЗДвП и 2/ Не остава на мястото на ПТП до пристигане на представители на МВР или следствието, с което виновно е нарушил чл.123, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от обясненията на жалбоподателя, от показанията на свидетелите Т. В. и Н. Ч., НП №18-0339-001316 от 18.08.2018 г. на началника на РУ – XXXXXXXX, АУАН № 1316/24.08.18 г.; Заповед № 8121з-515 от 14.05.18 г. на министъра на МВР; Справка за нарушител/водач за жалбоподателя; писмо№ 339000-10453/13.12.2018 г. по описа на РУ XXXXXXXX, писмо  с № 339000-10247/04.12.2018г. по описа на РУ XXXXXXXX, ведно с протокол за ПТП № 1382433/24.08.2018 г.
Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, като прецени относимостта им към предмета на доказване в производството и взаимната кореспонденция между тях. Съдът счита, че събраните по делото гласни доказателства в своята цялост не са противоречиви и кореспондират помежду си, досежно признаците от обективна и субективна страна от състава на нарушенията, описани, както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. От показанията на свидетелите и от акта за установяване на административно нарушение се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушенията. В тези части съдът даде вяра на заявеното от свидетелите и от жалбоподателя. От справката за нарушител от региона се констатират наличието на наказания за нарушения по ЗДвП от нарушителката.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
В настоящия случай АУАН и издаденото, въз основа на него НП са съставени от компетентни длъжностни лица /доколкото не се установи по безспорен начин в настоящото производство кой е автомобилът визиран в АУАН и в НП/ и в предвидените от чл. 34 ЗАНН преклузивни срокове, но въпреки това същите не могат да доведат до законосъобразното възникване, респективно ангажиране на административнонаказателната отговорност на въззивника Е., поради допуснати неотстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото му на защита.
При словесното описание на вменената деятелност от административните органи липсва каквато и да било конкретика, досежно лекия автомобил, който се твърди да е бил увреден при удара с автомобила управляван от И. Е., като посочването му единствено по марка и модел, не е достатъчно, както и причинените от жалбоподателя имуществени вреди на този лек автомобил посочен като „Алфа ромео“. Констатираната непълнота в АУАН и НП не би могла да бъде запълнена единствено с показанията на свидетелите, нито с протокола за ПТП, имайки предвид, че подобна информация не се съдържа в АУАН, а това препятства възможността да се установи механизмът, респективно настъпилите вредни последици от самото произшествие. Ето защо според настоящия съдебен състав твърденият релевантен факт, свързан с причиняване на имуществени вреди по процесния лек автомобил е доказателствено необезпечен и следва да се приеме, че не се е осъществил, а това води до автоматично отпадане на задължението на жалбоподателя Е. по чл. 123, ал. 1, т. 3 ЗДвП, когато са причинени само имуществени вреди на друго превозно средство, без да напуска местопроизшествието да уведоми съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило същото. В тази връзка няма как да не се отбележи, че твърдяното нарушение в АУАН е квалифицирано като такова по чл. 123, ал.1, т.2, б.“а“ и б.“б“ ЗДвП, а в НП по чл. 123, ал.1, т.2, б.“б“ ЗДвП, но и двете цифрови квалификации не отговарят на словесното посочване на нарушението в двата документа, а именно, че са причинени само имуществени вреди, а няма пострадали хора, чиято правилна квалификация е по чл. 123, ал.1, т.3 ЗДвП, което противоречие неминуемо накърнява правото на защита на жалбоподателя, да узнае в цялост параметрите на претендираната спрямо него отговорност.
Актосъставителят и наказващият орган са допуснали и друго съществено процесуално нарушение като са посочили в АУАН и в НП, че очертаната деятелност е реализирана на пл. „XXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXX, без да конкретизират точно къде на този площад. За този съдебен състав, а навярно и за самия въззивник е непонятно къде конкретно се твърди да са извършени двете от нарушенията. Визираното обстоятелство представлява съществен елемент при формулиране на всяко административно обвинение, тъй като очертава и параметрите на реципрочната функция, свързана с упражняване правото на защита на жалбоподателя, което винаги представлява съществен порок, който е неотстраним в съдебната фаза на процеса. 
В заключение липсата на конкретизация на приложимия материален закон и ясно и конкретно описание на нарушенията води до невъзможност жалбоподателят да разбере кои нормативни регламенти не са били съобразени с поведението му и какви нарушения се твърди да е допуснал.
Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклите фази на административно наказателното производство по установяване на административно нарушение и по налагане на административно наказание са опорочени поради допуснати съществени процесуални нарушения, довели до липсата на адекватно организирана защита от страна на жалбоподателя Едипов.
Ето защо, съдът намира, че така издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова същото следва да бъде отменено изцяло без да се обсъжда въпросът за неговата правилност.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0339-001316/18.09.2018 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ на МВР към ОДМВР гр. XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № 8121з-515 от 14.05.2018 г., с което на И. Е. Е. от гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 183, ал.2, т.11 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20.00 лева за нарушение на чл.40, ал.1 от същия закон и на основание чл. 123, ал.1, т.2, б. „б“ ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл. 123, ал.1 т.2, б.“б“ от същия закон.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

