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Р Е Ш Е Н И Е № 1445
гр. Сандански, 07.06.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Венета Петрова, като разгледа докладваното от съдия Бузова АНД № 196 по описа на съда за 2019 г.
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 17-0339-000833/13.06.2017 г., издадено от Б. М. Щ., началник РУП към ОДМВР XXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № І8121з-952/20.07.2017 г., с което на З. Ф. П. от гр. XXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXX“ XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 179, ал.2, пр.1 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 200.00 лева, за нарушение на чл.20, ал.2 от същия закон, на основание чл. 175 ал.1 т.5 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 123, ал.1, т.2, б.”б” от същия закон, на основание чл.185 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 20 лева, за нарушение на чл.147, ал.1 от същия закон, на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл. 100, ал.1 т.1 от същия закон и на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.3 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл. 100, ал.1 т.2 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 и неправилно, тъй като не са допуснати твърдените в наказателното постановление нарушения на правилата за движение, включително е нарушена процедурата по издаването му, както и че АУАН и НП не съдържат задължителните реквизити. В съдебно заседание жалбоподателят се явява, поддържа жалбата на посочените в нея основания, дава обяснения, не признава вината си. 
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. НП е връчено на жалбоподателя на 08.03.2019 г. /л.4а/, а жалбата срещу същото е подадена на 12.03.2019г. /л.2/ , т.е. в предвидения преклузивен седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят З. Ф. П. от гр. XXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXX“ XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXX, е правоспособен водач на МПС, наказвана три пъти за нарушения по ЗДвП.
На 21.05.2017 г. около 17.25 часа в гр. XXXXXXXXXX по ул.„XXXXXXXXX” в посока към ПП-1 Е79 се движел лек автомобил „Шкода Октавия“, с рег. № XXXXXXXXXX с водач Х. С. С.. По същото време и на същото място, зад този лек автомобил се движел л.а.“Форд Мондео“, с рег. № XXXXXXXXX, собственост на М. И. М., управляван от З. Ф. П., която загубила контрол над автомобила и ударила движещият се пред нея л.а. „Шкода Октавия“, с рег. № XXXXXXXXX, след което не спряла, а продължила движението си, като напуснала мястото на ПТП-то, но била спряна след няколко метра от свидетеля А. К., който в този ден не бил на работа, но възприел случващото се. За инцидента било съобщено в ОДЧ на РУ-XXXXXXXXXX, откъдето изпратили на място полицейските служители – свидетелите М. К. и М. К., които установили участниците в ПТП-то. Изискали от жалбоподателката П. документи, че автомобилът е преминал на технически преглед, контролен талон от свидетелство за управление и свидетелство за регистрация на МПС, което управлява, но тя не представила такива, за което на П. от св. М. К. й бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 833/21.05.17 г., в присъствието на свидетелите К. и К., в който било посочено времето и мястото на извършеното, извършените нарушения и правната квалификация на нарушенията. Жалбоподателят се запознал с акта, не направил възражения и екземпляр от същия й бил връчен още същия ден – 21.05.2017 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 13.06.2017 г. от началника на РУ – гр. XXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 17-0339-000833/13.06.2017 г., с което на З. Ф. П. от гр. XXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXX“ XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 179, ал.2, пр.1 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 200.00 лева, за нарушение на чл.20, ал.2 от същия закон, на основание чл. 175 ал.1 т.5 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 123, ал.1, т.2, б.”б” от същия закон, на основание чл.185 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 20 лева, за нарушение на чл.147, ал.1 от същия закон, на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл. 100, ал.1 т.1 от същия закон и на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.3 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл. 100, ал.1 т.2 от същия закон.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им.  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 /с изключение на обасненията на жалбоподателката/ 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. 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, тъй като показанията им са последователни и логични, събитията ги описват в детайли. С необходимата хронологична подреденост и логична зависимост свидетелските показания непротиворечиво изясняват възприетите факти от действителността. Същите кореспондират изцяло със събраните по делото писмени доказателства. Още повече, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на противното. В този ред на мисли, съдът не даде вяра на обясненията на жалбоподателката, в които същата пресъздава различна фактическа обстановка, тъй като противоречат изцяло на кредитираната група доказателствени източници, включително и на АУАН, където тя лично се е подписана, видно от който същият е съставен на същата дата на който е станал инцидентът, а не както тя твърди след няколко дни. Ето защо съдът счита, че обясненията й са изцяло защитна версия, неподкрепящи се от нито едно доказателство по делото.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е частично основателна. 
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното НП в т.2, т.3, т.4 и т.5 са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. НП е издадено от компетентен орган. Както в съставения акт, така и в НП нарушенията са описани с фактическите му признаци, обстоятелствата, при които са извършени. Нарушенията са описани ясно и точно, както в АУАН, така и в НП.

По т.1 от НП
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си З. Ф. П. не е осъществила от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.20, ал.2 ЗДвП, според който: “Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие.” Не се установи безспорно каква е причината за ПТП-то. Разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП задължава водачите на ППС при избиране скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движение. Водачите са длъжни да направят всичко възможно да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случай, когато възникне опасност за движението. За да се приеме, че жалбоподателят е управлявал автомобила с несъобразена скорост, освен твърдението за такава скорост, констатиращият орган трябва да е направил и посочил констатации за всички характеристики на пътната обстановка и движението на процесния автомобил, именно с оглед доказване на твърдението за управляване с несъобразена скорост. Управлението с несъобразена скорост не е факт, от който се правят съответни изводи, а предмет на изясняване и доказване – в случая не са били събрани никакви доказателства за тези обстоятелства, а именно за пътните условия, за да може съдът да допусне съответната съдебно-техническа експертиза, която по категоричен начин да отговори на интересуващите процеса обстоятелства. В конкретния случай липсват доказателства относно това с каква скорост е управлявал жалбоподателя. По делото не бяха представени категорични доказателства (показания на радар), че жалбоподателят се е движил с несъобразена скорост. Единственото обстоятелство, мотивирало административно - наказващият орган да приеме, че автомобилът се е движил с несъобразена скорост е факта, че автомобилът на жалбоподателят се е ударил в движещия се пред него лек автомобил, като не се е съобразил с пътните усливя, но кои са пътните условия административно наказващия орган не е посочил. Поради това, наказателно постановление е съставено в нарушение на разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, което от своя страна също представлява съществено процесуално нарушение. По този начин се създава неяснота относно приетото от административния орган нарушение, което от своя страна води до ограничаване правото на защита на наказаното лице, тъй като същото е лишено от възможността да разбере кое конкретно законово изискване е нарушило. Разпоредбата на чл. 57 от ЗАНН е императивна, тъй като осигурява правото на защита на привлечения към административно – наказателна отговорност, в чието съдържание се включва е правото му да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършил, за да може да организира защитата си в пълен обем. Административно – наказващият орган следвало да спази всички изисквания на нормите на ЗАНН, включително е чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, като неспазването на това изискване води до незаконосъобразност на наказателното постановление следва да бъде отменено само на това процесуално основание.
По т.2 от НП
На жалбоподателят е ангажирана административно наказателната отговорност съгласно чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП: “Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие” за нарушение на чл.123 ал.1 т.2 б. „б” от ЗДвП: “Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието“. Доказа се в случая, че нарушителят П. като участник в ПТП /действително в т.1 от НП съдът прие, че не се доказа извършено от нея нарушение по конкретния текст, но се установи, че е настъпило ПТП/ не е останала на мястото на ПТП-то до пристигането на мястото на представителите на МВР, а е напуснала мястото на ПТП-то, като е нарушила задълженията си като участник в ПТП, т.е. доказа се, че е извършила вмененото й от административно наказващия орган нарушение по т.2 от НП при форма на вината пряк умисъл. Административно наказващият орган е определил наказанието й в долната граница на наказанията, предвиден в закона, като е отчел високата степен на обществена опасност на нарушението, което влече след себе си невъзможност да се установят допуснати други нарушения, свързани с управлението на МПС, включително е отчел и предишните й наказания за нарушения по ЗДвП, поради което в тази част НП следва да бъде потвърдено.

По т.3 от НП

Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си З. Ф. е осъществила от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП, според който: „Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили, мотопедите и пътните превозни средства с животинска тяга, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Условията и редът за извършване на прегледа на превозните средства, с изключение на мотопедите, самоходните машини, колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях, се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи.” Съгласно чл. 185 ЗДвП „За нарушение на този закон, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба 20 лв.” именно поради изложеното по-горе и тъй като наказанието е фиксирано в точен размер, съдът намира че същото е правилно определено и не подлежи на ревизия.

По т.4 и т.5 НП

Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си П. е осъществила от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.100, ал.1, т.1 и т.2 ЗДвП, според който: „Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: 
1. свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него;
2. свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке”
  Съгласно чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 и пр.3 ЗДвП „Наказва се с глоба 10 лв. водач, който не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство;”. Наказанието е определено в точно определен размер, поради което не подлежи на корекция.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0339-000833/13.06.2017 г., издадено от Б. М. Щ., началник РУП към ОДМВР XXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № І8121з-952/20.07.2017 г., с което на З. Ф. П. от гр. XXXXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXX“ XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 179, ал.2, пр.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 200.00 лева, за нарушение на чл.20, ал.2 от същия закон.

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно наказателно постановление № 17-0339-000833/13.06.2017 г., издадено от Б. М. Щ., началник РУП към ОДМВР XXXXXXXX, РУ XXXXXXXX, упълномощен с МЗ № І8121з-952/20.07.2017 г., с което на З. Ф. П. от гр. XXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXX“ XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.5 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 123, ал.1, т.2, б.”б” от същия закон, на основание чл.185 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 20 лева, за нарушение на чл.147, ал.1 от същия закон, на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл. 100, ал.1 т.1 от същия закон и на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.3 ЗДвП й е наложена глоба в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл. 100, ал.1 т.2 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:






