                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 1676

                                            гр. Сандански, 28.08.2020 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и осми август, през две хиляди и двадесета година, наказателно отделение, трети състав:
	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                                                                   
             и при участието на секретаря Галина Герганова и прокурора Елена Гоцева, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 218  по описа на съда за 2019 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                         ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА 	К. Г. Т.: роден на 14.11.1957 г. в гр. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ № XX, ет. XX, ап.XX, българин, български гражданин, с висше образование, работи като лекар - анестезиолог в МБАЛ „XXXXXXXXXXX” – гр. XXXXXXXXXXX, женен, осъждан, ЕГН XXXXXXXXXXX, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че: 
На 17.11.2018 г.,  около 05,07 часа,  в град XXXXXXXXXX, по ул.“XXXXXXXXXX“, пред бензиностанция „XXXXXXXXXX“ в посока „XXXXXXXXXXXX“   е управлявал  лек автомобил марка и модел „Хюндай Тусон“ с рег. №XXXXXXXXXXX, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно – 0,63 на хиляда, установено по надлежния ред, уреден  в  Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества и техни аналози, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с Присъда №1210/03.04.2012г. по НОХД №119/2012г. по описа на Районен съд Сандански, влязла в сила на 18.06.2012г.,  поради  което и на основание  чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.343б, ал.2 от НК. 

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в петнадесетдневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград по реда на Глава ХХI от НПК.


                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:



МОТИВИ КЪМ Присъда № 1676 от 28.08.2020 г., ПОСТАНОВЕНА ПО НОХД № 218/2019 г. ПО ОПИСА НА САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД
Производството е образувано по внесен от РП Сандански обвинителен акт  с който срещу К. Г. Т.от град XXXXXXX  е повдигнато обвинение за престъпление по  по   "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343б_Al2&Type=201/"чл. 343б, ал. 2 от НК, за това че на 17.11.2018 г.,  около 05,07 часа,  в град XXXXXXX, по ул.“XXXXXXXXX“, пред бензиностанция „XXXXXXXXX“ в посока „XXXXXXXXX“   е управлявал  лек автомобил марка и модел „Хюндай Тусон“ с рег. №XXXXXX, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно – 0,63 на хиляда, установено по надлежния ред, уреден  в  Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества и техни аналози, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с Присъда №1210/03.04.2012г. по НОХД №119/2012г. по описа на Районен съд Сандански, влязла в сила на 18.06.2012г.
В хода на съдебното следствие представителя на РП Сандански поддържа обвинението. В хода на съдебните прения пледира за постановяване на осъдителна присъда, излагайки  доводи за доказаност на повдигнатото обвинение и осъществен от обективна и субективна страна състава на престъплението, за което Т. е предаден на съд.  Иска от съда, след като признае подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение да му наложи наказание лишаване от свобода за срок от две години и шест месеца, което да бъде изтърпяно ефективно  при първоначален общ режим. Иска също така да бъде наложено наказание глоба в размер на 750 лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок  от три години.  
 В съдебно заседание подсъдимият Т., редовно призован се явява лично и с упълномощен защитник. Не се признава за виновен, дава обяснения, участва в съдебното следствие. В хода на съдебните прения  повторно заявява, че не е пил преди да управлява автомобила,  че резултатът е вследствие  трудното разграждане на алкохола от организма му. Претендира нарушена процедура по установяване на концентрацията на алкохол в кръвта.  В последната си дума иска от съда да го оправдае. 
Защитника на подсъдимия оспорва обвинението. Твърди, че при установяване на деянието и неговия резултат – а именно – наличието на алкохол в кръвта на подзащитния му са допуснати съществени нарушения, опорочили процедурата и водещи до недоказаност на обвинението. Излага подробни мотиви за нарушение разпоредби на ЗИ и Наредба №1/19.07.2017г. за установяване концентрацията на алкохол  в кръвта и/ или употребата на наркотични вещества техни аналози. Посочва се, че  последващият контрол за техническа изправност на използваното за установяване концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия Т.  техническо средство е извършен в нарушение изискванията на закона за измерванията – от  акредитирана лаборатория,  без връзка с лицето, използващо техническите средства – в случая МВР.  Налице било нарушение и  предвид установената липса на представител на  ДАМТН, какъвто не бил посочен в протоколите за последва техническа проверка.   На последно място посочва, че от представените три броя протоколи за последваща техническа проверка за годността на използваното техническо средство  се установява абсолютна –  до четвъртия знак след десетичната запетая – идентичност на  измерените контролни стойности, което е невъзможно и пряко индицира формално извършване на проверката чрез копиране на резултатите на първата проверка. 
По изложените доводи и защитника на подсъдимия намира, че обвинението повдигнато от РП Сандански е недоказано и дори установено по предвидения от закона ред, поради което и иска оправдаване на подзащитния му Т.. 
Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намери за установено следното от  фактическа страна: 
Подсъдимият К. Г. Т.  е роден на 14.11.1957 г. в гр. XXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXX“ № XX, ет. XX, ап.XX, българин, български гражданин, с висше образование, работи като лекар - анестезиолог в МБАЛ „XXXXXXXXX” – гр. XXXXXXXXX, женен, осъждан, ЕГН XXXXXXXXXXX. 
Тунов е  правоспособен водач, категория „В“ от 1989г. Същият е осъждан общо  три пъти,  като и трите осъждания са за престъпления против транспорта, и по специално – управление на МПС след употреба на алкохол. Последното осъждане на Т. е с Определение №407/24.02.2014г. по НОХД №129/2014г. по описа на РС Сандански, с което е одобрено споразумение за прекратяване на наказателно производство, по силата на което Т. се признава за виновен в извършването на престъпление по  чл.343б, ал.2 от НК му е наложено наказание пробация с двете задължителни пробационни мерки за срок от три години и пробационна мярка  поправителен труд в полза на обществото за срок от 6 месеца, изразяващ се в удръжка на 10% от трудовото му възнаграждение  за този период.  На Т. е наложено и наказание  „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от две години. 
На 16.11.2018 г. Т. употребил неустановено количество алкохол. На следващата сутрин в ранните часове  същият предприел управление на собствения му автомобил „Хюндай Тусон“ с рег. № XXXXXXXXX в град XXXXXXXXXX.  Движейки се по улица „XXXXXXXXXX“ в посока XXXXXXXX „XXXXXXXXXXX“   около 05.07 часа Т. бил спрян за проверка от свидетелите В. и Ч. – полицейски служители, които изпълнявали задълженията си по безопасност на движението.  Тъй като Т. лъхал на алкохол,  полицейските служители поискали да извършат проверка с техническо средство за установяване концентрацията на алкохол в кръвта му.  Подсъдимият се съгласил и свидетелят В. извършил проверка с техническо средство – „Алкотест  7410“ с фабр. № ARSK 0287.  Техническото средство отчело концентрация на алкохол в кръвта на Т. в размер на 0.63 промила.  Т. не се съгласил с показанията на техническото средство и поискал да бъде проверен и свидетеля В.. На място бил извикан патрул в състав свидетелите Д. и П., като В. бил проверен с техническо средство, което отчело концентрация на алкохол в кръвта от 0.00. С оглед установеното при извършената проверка с техническо средство и предвид изявлението на Т., че не приема показанията на техническото средство на същият бил издаден талон за медицинско изследване №0032737. Талонът бил връчен на Т. в 05.20 часа.  Т. подписал талона в графата, с която посочва, че желае да бъде изследван за алкохол с доказателствен анализатор. Въпреки отбелязването, издалият талона В. не  завел Т. в РУ XXXXXXXXX, където да бъде извършена проверка с доказателствен анализатор, а записал в талона, че Т. следва да се яви в ЦСМП XXXXXXXXXXXX до 06.00 часа на 17.11.2018г.  Впоследствие свидетелят В. съставил и АУАН бл. №0737574, в който описал констатираното нарушение. АУАН бил съставен в присъствието на подсъдимя Т., който отказал да го подпише и да получи препис от него, като отказите били удостоверени с подписа на свидетеля П..  Свидетелите В. и Ч. се придвижили със служебния автомобил до ЦСМП XXXXXXXXXXX, където останали  да чакат подсъдимия Т.. Т. минал покрай ЦСМП XXXXXXXXXXX, като бил предупреден то свидетеля В., че няма време за да даде кръвна проба. Т. казал че има време и продължил в посока хотел „XXXXXXXXXX“. В. и Ч. останали до малко след 06.00 часа, когато изтекъл срокът даден на Т. да се яви в ЦСМП и да даде кръв за медицинско изследване и продължили действията си по контрол за безопасност на движението. Около  06.32 часа Т. отишъл в ЦСМП XXXXXXXXXX и поискал да даде кръв за медицинско изследване, но му било отказано от лекаря на смяна – свидетеля К. в присъствието на  свидетелката Х..
След като било установено, че Т. е осъждан за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК било образувано досъдебно производство №339ЗМ-657/2018г. по описа на РУ XXXXXXXXXX за престъпление по чл.343б, ал.2 от НК. В хода на досъдебното производство Т. дал обяснения, като посочил, че концентрацията на алкохол в кръвта му се дължи на използван от него апарат за уста марка „XXXXXXXXXX“, предписан на Т. от зъболекаря му – свидетеля П.. Предвид твърденията  Т. бил проведен следствен експеримент, който установил, че употребата на препарата не води до отчитане на алкохол в кръвта на лицето, което го използва.  
При така установеното РП Сандански  приела, че  извършеното от Т.  управление на МПС с концентрация на  алкохол в кръвта  над 0.5 промила, установена по надлежния ред съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по  "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343б_Al1&Type=201/"чл. 343б ал. 1 от НК/ съставлява престъпление по   "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343б_Al2&Type=201/"чл. 343б ал. 2 от НК. 
Изложената фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена и доказано от събраните в хода на съдебното и досъдебното производство писмени и гласни доказателства. Липсват съществени противоречия относно релевантните факти, които да налагат подробно обсъждане.  Обясненията на подсъдимия и показанията на изслушаните свидетели безспорно установяват времето и мястото на извършване на проверката, техническото средство, с което е била установена концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия Т., факта на управление от  страна на същия на МПС на описаните в обвинителния акт дата и място.  Подсъдимият оспорва времето, което е имал на разположение за придвижване  до ЦСМП, но съдът не кредитира доводите му, като приема същите единствено като защитна теза. Безспорно се установи по делото – от показанията на свидетелите В., Ч. и Х., че преди да изтече времето за даване на кръвна проба Т. е стигнал до ЦСМП и е имал възможност да даде кръв за медицинско изследване. Посоченото обстоятелство косвено се потвърждава от обяснението на подсъдимия, че отишъл първо да плува, а после – в 06.32 часа отишъл да даде кръвна проба. 
Липсва оспорване – както вече бе отбелязано  - по основните  обстоятелства, от значение за правната същност на обвинението – време и място на управление на МПС, извършване на проверка с техническо средство, резултатът от извършената проверка, предишните осъждания на Т..  В хода на досъдебното производство изобщо не са били изследвани възраженията на защитата, направени в хода на съдебното производство относно  техническата изправност на използваното техническо средство, съответно – легитимността и достоверността на  отчетените резултати  от проверката. Не е било проверено – и обсъдено – обстоятелството, че подсъдимият реално е заявил желание да бъде изпробван с доказателствен анализатор, а вместо това е бил принуден да дава кръв за медицинско изследване. 
В случая при извършената на подсъдимия Т.  проверка с техническо средство "Дрегер Алкотест 7410", с фабр. № ARSК 0287 контролните органи са установили концентрация на алкохол 0,63 на хиляда. Бил съставен АУАН за констатираното нарушение, като с оглед отказа на Т. да приеме резултата от изследването с техническо средство се  наложило – и е бил издаден – талон за медицинско изследване №0032737 от свидетеля В..  Така установеното – отказ на проверяването лице да приеме резултата от изследването с техническо средство изисквало прилагането на установения в  "apis://Base=NARH&DocCode=84197&ToPar=Art7&Type=201/"чл. 6, ал.4, вр. с чл.3, ал.2  от Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози ред. Този ред  предвижда задължение за контролните органи да разясняват на лицето възможност за избор по какъв начин да бъде извършено последваща проверка, предвид отказа да се приемат показанията на техническо средство, като възможностите са две – с доказателствен анализатор или медицинско и химическо лабораторно изследване. В хода на съдебното следствие не се събраха доказателства за това, проверяващите да се изпълнили задълженията си съгласно наредбата. Нещо повече – от приетия като доказателство талон за изследване се установява, че подсъдимият Т. е положил подпис именно в графа за изследване с доказателствен анализатор. Вместо да установи действителната воля  на проверяваното лице и да му осигури правото и възможността да бъде изследван с доказателствен анализатор – от справката на Началник РУ XXXXXXXXX се установява, че към момента на проверката РУ XXXXXXXXX са имали на разположение както доказателствени анализатори, така и лица, квалифицирани да използват същите – издалият талона за служител на РУ XXXXXXXXX предписал явяването в ЦСПМ XXXXXXXXXX за  даване на кръвна проба за медицинско и химическо изследване.  
Съдът приема, че така проведената проверка е в нарушение на процедурата по установяване концентрацията на алкохол в кръвта, уредена в Наредба №1/19.07.2017г. Подсъдимият е бил проверен   с техническо средство при спазване процедурата, впоследствие обаче, при отказа на същия да приеме показанията на техническото средство органите на МВР са нарушили изискванията на Наредбата и са провели процедура, с която са ограничили правата на проверяваното лице. 
Същевременно, съдът намира за основателни доводите на защитата за нарушена процедура по последващата проверка за техническа годност на използваното от служителите на РУ XXXXXXXXXXXX техническо средство.     Установи се по делото, че за установяване концентрацията на алкохол в кръвта на Т. е използвано техническо средство „ Алкотест 7410", с фабр. № ARSК 0287. Установи се, че същото е преминало няколко последващи  проверки в лабораторията на Главна Дирекция „Национална полиция“ при МВР.  Доколкото в производството  по НПК съдът е длъжен да извърши проверка на всички обстоятелства, включително и косвен контрол за законосъобразност, настоящия състав намира за основателно възражението на защитата за нарушена процедура по акредитиране на лаборатория към ГД „Национална полиция“  да извършва последваща проверка за техническа изправност на техническа средства, използвани от служители на същата тази дирекция за установяване на административни нарушения.  В случая  недвусмислено заповедта за  акредитиране на лабораторията към ГД“НП“ е издадена от Председателя на ДАМТН в нарушение на  чл.47, ал.1, т.2 от ЗИ, който изисква лицата, които кандидатстват за  извършване на проверка на средства за измерване.  Безспорно е, че  Главна Дирекция „Национална полиция“ е част от структурата на МВ – чл.38, т.1 от ЗМВР,   като съгласно чл. 39, ал.1 от ЗМВР осъществява дейностите по чл.6, ал.1, т.1-3 , 6-9  от ЗМВР, с изключение на тези по ал.2.  На първо място, в посочените в чл.6, ал.1, т. 1-3, 6-9 никъде не е предвидено  осъществяването на контролна дейност по техническа изправност на измервателни средства. На второ място, в т.7 е предвидено осъществяването на контролна дейност, а в т.9 е предвидено осъществяване на административнонаказателна дейност.   В нито една от конкретизиращите начини на осъществяване на посочените дейности в ЗМВР  - чл.30 ЗМВР за контролната дейност и чл.31 и чл.32 не е предвидено извършването на проверка за техническа годност и изправност на технически средства. Още по- малко на такива, използвани от самите структури на МВР.  Налице е практика на административни съдилища в страната, които приемат, че след като е изпълнена процедурата по чл.50, ал.2 от ЗИ, то Председателят на ДАМТН е съобразил всички изисквания на закона, преди да издаде заповед за оправомощаване на лаборатория към ГД“НП“ да извършва последващ контрол за техническа изправност….  Настоящия състав не е съгласен с тези доводи, доколкото е задължен да изследва – при ангажиране на наказателна отговорност - законосъобразността и на индивидуалните административни актове – каквато е заповедта на  Председателя  на  ДАМТН за оправомощаване на лаборатория към  ГД „НП“ към МВР да извършва проверка за техническа годност на собствените на министерството технически средства…
С оглед гореизложеното  и предвид незаконосъобразно проведената процедура по установяване концентрацията на алкохол в кръвта, съдът прие, че обвинението не е доказано от обективна страна, тъй като не е установено по безспорен и несъмнен начин с предвидените от закона средства и по надлежния ред концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия, поради което съдът приложи разпоредбата на  "apis://Base=NARH&DocCode=2020&ToPar=Art304&Type=201"чл. 304 от НПК и го оправда по повдигнатото му обвинение (в този смисъл е Решение № 46 от 16.02.1999 г. на ВКС по н. д. № 443/98 г. на III н. о. и Решение № 143 от 23.03.2011 г. на ВКС по н. д. № 64/2011 г., I н. о., НК).
Предвид на гореизложеното, Тунов  беше оправдан за престъпление по  "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343б_Al2&Type=201/"чл. 343 б ал. 2, вр.  "apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art343б_Al1&Type=201/"ал. 1 от НК, за което му е повдигнато обвинение. 
                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:


