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Р Е Ш Е Н И Е № 126
гр. Сандански, 18.01.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     		 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 645 по описа на съда за 2018 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.53 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 18-0339-001358 от 19.09.2018 г., издадено от Б. М. Щ., на длъжност началник към ОДМВР Благоевград, РУ гр. XXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Iз-8121з-515/14.05.2018 г., с което на Б. В. Д. от гр. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 103 от същия закон.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна като неправилно и незаконосъобразно. Излагат се подробни съображения. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител. Пледират за отмяна на НП, като сочат, че жалбоподателят не е извършил нарушението описано в НП. Алтернативно пледират за намаляване размера на наказанието.
Административно-наказващият орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
За Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, представител не се явява.
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. Процесното НП съдът приема, че е редовно връчено на жалбоподателя на 02.11.2018 г. /л.4/, а жалбата срещу същото е подадена на 05.11.2018 г., т.е. в преклузивния седмодневен 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 Б. В. Д. от гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX, е правоспособен водач на МПС, наказван многократно за нарушения по ЗДвП.
На 02.09.2018 г. полицейските служители А. Д. Г. и И. М. К. изпълнявали служебните си задължения. Около 08.25 часа се намирали в района на 419 км при мотел „XXXXXXXXXXX“ на път Румъния – Видин – Монтана – Враца – Мездра – София – Благоевград – Кулата – граница Гърция, община XXXXXXXXXX, когато по пътя в посока към гр. XXXXXXXXX забелязали да се движи лек автомобил „Ауди“, с рег. № XXXXXXXXXXX, собственост на Б. В. Д. от гр. XXXXXXXXXX, като полицейските служители със стоп палка по образец тип „МВР“ регулирали движението със сигнали, като подали такъв и на водача на лек автомобил „Ауди“, с рег. № XXXXXXXXXXX, при който жалбоподателят Д. продължил по пътя в посока към гр. XXXXXXXXX. След което бил спрян за проверка на км.413 в района на XXXXXXXXX.
Във връзка с констатираното нарушение свидетелят Г. съставил на нарушителя Д. акт за установяване на административно нарушение серия Д № 555283/02.09.2018 г., в присъствието на свидетеля К., в който било посочено времето и мястото на извършеното, вида на управляваното МПС, от кого е управлявано, и че не се е подчинил и е продължил по пътя в права посока към гр. XXXXXXXXX, след подаден от достатъчно разстояние и разбираем сигнал със стоп-палка по образец тип „МВР“ и правната квалификация на нарушението. Жалбоподателят бил запознат с акта, като не направил възражение и получил екземпляр от същия. 
Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение от началника на РУ – гр. XXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 18-0339-001358 от 19.09.2018 г., издадено от Б. М. Щ., на длъжност началник към ОДМВР XXXXXXXXX, РУ гр. XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Iз-8121з-515/14.05.2018 г., с което на Б. В. Д. от гр. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 103 от същия закон.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. 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 писмени докателства в своята цялост не са противоречиви, поради което ги възприе изцяло /макар свидетелят К. да пресъздава фактическа обстановка различна от свидетеля Д. и жалбоподателя относно подаването на сигнала, съдът намира, че не следва да обсъжда подробно същите, тъй като в АУАН е пресъздадена фактическа обстановка, за която съобщават всички свидетели и жалбоподателя/. Всички свидетели са категорични, че са възприели жалбоподателя да управлява на процесното място автомобил «Ауди», с рег № XXXXXXXXX и да продължава пътя си към гр. XXXXXXXXX без да спре. Още повече, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на противното. 
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
НП е издадено от компетентен орган – началника на РУ гр. XXXXXXXXXX и от лице имащо право да съставя АУАН, в установените в ЗАНН срокове.
Жалбоподателят е санкциониран за нарушение на чл.103 от ЗДвП, съгласно който: “ 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, на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП, като адиминстративно наказващият орган го е санкционирал с предвидената за такова нарушение административна санкция глоба, която е в границите от 50 до 200 лева, а именно в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС, което е в границите  от 1 до 6 месеца, а именно за два месеца. 
Съдът намира обаче, че описанието на нарушението както в АУАН, така и в НП не отговарят на законовите изисквания за пълно и точно описание на нарушението, тъй като в разпоредбата на чл.103 ЗДвП са предвидени две хипотези на нарушения, като не става ясно нито от описателната част на нарушението, нито от правната квалификация, описана в АУАН и в НП, по коя от двете хипотези е допуснал нарушение жалбоподателят. Нито една от тях не е описана в пълнота като не става ясно какъв сигнал е бил подаден от полицейския служител със стоп палката по образец тип „МВР“ – за спиране /не е описано/ и ако е за спиране в коя част е следвало да спре водачът - плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място /като не става ясно кое е посоченото място/ и кои указания не е изпълнил.
 Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, следва да се съдържат както в акта за установяване на административно нарушение, така и в издаденото въз основа на него наказателно постановление. Разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН са императивни, защото осигуряват правото на защита на привлечения към административно наказателна отговорност, включващо и правото му да знае в какво точно административно нарушение е обвинен, за да може да организира защитата си в пълен обем. 
Предвид горното, съдът намира, че са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН, поради което НП следва да бъде отменено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1, пр.3 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0339-001358 от 19.09.2018 г., издадено от Б. М. Щ., на длъжност началник към ОДМВР XXXXXXXX, РУ гр. XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Iз-8121з-515/14.05.2018 г., с което на Б. В. Д. от гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 103 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:






