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Р Е Ш Е Н И Е № 1994
гр. Сандански, 31.07.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Мария Малинска, като разгледа докладваното от съдия Бузова АНД № 361 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 № 19-0339-000914 от 29.05.2019 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ на МВР XXXXXXXX, с което на Д. Д. С. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл. 174 ал.1 т.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 500.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл. 5, ал.3 т.1 от същия закон, а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са й отнети общо 10 контролни точки, затова че на 29.04.2019 г. около 01.35 часа в гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” в посока XXXXXXXXXXX, в района на бензиностанция „XXXXXXXXX“ управлява лек автомобил “Ауди А 4” с рег. № XXXXXXXXXXX след употреба на алкохол 0,51 промила, като пробата е отчетена и показана на водача с алкотест дрегер № 7510, с фабр. № ARBB-0032, проба № 01399, с което е извършил: 1. Управлява ППС под въздействието на алкохол.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че в рамките на определеното от полицейските служители време жалбоподателката се е явила в ЦСМП гр. XXXXXXXXXX, но й било отказано да й вземат кръвна проба за установяване употребата на алкохол. Сочи още, че определените й административни наказания са прекомерни и несъобразени с тежестта на извършеното нарушение.
Жалбоподателят се явява в съдебно заседание, не дава обяснения. Редовно упълномощеният му процесуален представител поддържа жалбата на посочените в нея основания.
Административно-наказващият 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. НП е връчено на жалбоподателя на 13.06.2019 г., а жалбата подадена на 18.06.2019 г. 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 Д. Д. С. от гр. XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, правоспособен водач на МПС категории В и АМ, наказвана четири пъти за нарушения по ЗДвП.
На 29.04.2019 г. старши полицай при РУ– гр. XXXXXXXXX М. К. и колегата му В. Т. изпълнявали служебните си задължения като автоконтрольори по КАТ. Около 01.35 часа в гр. XXXXXXXXX по ул. “XXXXXXXXXX” в посока XXXXXXXXXXXX, в района на бензиностанция „XXXXXXXXXX“ спрели за проверка лек автомобил “Ауди А-4” с ДК№ XXXXXXXXX, управляван от Д. Д. С. от гр. XXXXXXXXX. Тъй като С. им лъхнала на алкох, свидетелите я изпробвали с техническо средство Алкотест Дрегер с № 7510, с фабр. № ARBB-0032, което отчело 0,51 промила, показали го на водача и му издали талон за медицинско изследване, връчен на жалбоподателката в 02.10 часа на 29.04.2019 г., с уведомление, че трябва да се яви в ЦСМП XXXXXXXXXX до 02.40 часа на същата дата. Във връзка с констатираните нарушения свидетелят М. К. съставил акт за установяване на административно нарушение рег. № 799168/29.04.2019 г. В АУАН било посочено времето и мястото на извършеното, вида на управляваното МПС, от кого е управлявано, както и номера на дрегера, с който е установено наличието на алкохол и концентрацията на алкохол в кръвта, която е установена. Жалбоподателят се запознал с акта, като не направил възражения. Екземпляр от същия му връчили още същия ден – 29.04.2019 г. На същата дата в 02.39 часа жалбоподателката С. се явила в ЦСМП XXXXXXXXXX, но й било отказано вземането на кръвна проба, тъй като било изтекло времето за това.
Въз основа на административно наказателната преписка на 29.05.2019 г. от началника на РУ МВР – гр. XXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 19-0339-000914 от 29.05.2019 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ на МВР XXXXXXXXXX, с което на Д. Д. С. от гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 174 ал.1 т.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 500.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл. 5, ал.3 т.1 от същия закон, а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са й отнети общо 10 контролни точки.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от наказателно постановление № 19-0339-00914/29.05.2019г. в оригинал /л.4 от делото/; талон за изследване №0010484в заверено ксерокопие /л.5 от делото/; докладна записка от 07.06.2019г. в заверено ксерокопие /л.8 от делото/; писмо от Началника на РУ XXXXXXXXX с рег. № 000-4797/06.06.2019г./л.10 от делото/; становище от 04.06.2019г. /л.11 от делото/; копие на книга за кръвни проби за алкохол и наркотични вещества в заверено ксерокопие /л. 12-л.14 от делото/;   справка за нарушител/водач /л.15-л.16 от делото/; заповед № 8121з-515/04.05.2018г.;  на министъра на МВР /л.17-л.18 от делото/; акт серия Д, № 799168 /л. 19 от делото/; фиш за спешна медицинска помощ № 695 и от показанията на свидетелите М. К. и В. Т.. 
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 К. и Т. и от акта за установяване на адиминстративно нарушение се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушението. В тези части съдът даде вяра на заявеното от свидетелите. От талона и фища се установява времето, когато е връчен талонът и до кога същата е следвало да се яви в ЦСМП XXXXXXXXXXX и кога точно се е явила, а от справката за нарушител от региона се констатират наличието на множество наказания за нарушения по ЗДвП.
При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:
Жалбата е подадена в законовия седмодневен срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице с право на жалба и е допустима. Разгледана по същество се явява основателна.
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното НП 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 им признаци, обстоятелствата, при които са извършени. Нарушението е описано ясно и точно, както в АУАН, така и в НП. 
Съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на водача на пътно превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, а съгласно чл. 174, ал.1, пр.1 от ЗДвП, наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух: над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.
От събраните доказателства не се установи по несъмнен начин извършването на нарушението, авторството и вината на жалбоподателя. Доказателствената сила на редовно съставения акт срещу С. се обори от събраните доказателства в съдебно заседание. От тях се установи, че жалбоподателят не е осъществил от обективна и субективна страна признаците на състава на процесното административно нарушение. 
Процедурата за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта на едно лице се съдържа в НАРЕДБА № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /Наредбата/.
Съгласно чл.3а от Наредбата:
„Установяването на концентрацията на алкохол в кръвта се извършва с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища (доказателствен анализатор), или с медицинско и химическо лабораторно изследване, а на употребата на наркотични вещества или техни аналози – с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване, когато:
1. лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест;
2. лицето не приема показанията на техническото средство или теста;
3. физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест.“
Очевидно в настоящия случай сме изправени пред хипотезата, когато лицето не е приело показанията на техническото средство, тъй като видно от талона за изследване жалбоподателката е вписала, че не е съгласна с показанията на техническото средство. Но в същото време в талона за изследване е направена отметка в графите „Подпис на провереното лице“ и „Избирам да бъда изследвана за употреба на алкохол чрез доказателствен анализатор“, като реално подпис в тези графи не е положен. Подпис е положен едва при връчването на талона за изследване, което идва да покаже, че на жалбоподателката не й е била разяснена процедурата от полицейските служители.
Действително, съгласно чл.6, ал.4 от Наредбата „В талона по чл. 3, ал. 2 се отразява изборът на лицето дали установяването на концентрацията на алкохол в кръвта да се извърши с доказателствен анализатор, или с медицинско и химическо лабораторно изследване. При отказ на лицето да избере един от двата начина на установяване се приемат отчетените показания от техническото средство.“
В случая обаче, с оглед гореизложеното и тъй като не се установи лицето да се е отказало да избере един от двата начина, тъй като изрично пък това следваше да бъде вписано в талона, съгласно чл.6, ал.8 от Наредбата „Отказът на лицето да попълни, подпише или да получи талона за изследване се установява с подписа на един свидетел.“, каквото вписване обаче не съществува, то съдът намира, че процедурата по установяване на концентрацията на алкохол в кръвта изначално е била опорочена от полицейските служители.
На следващо място, видно от фиш за медицинска помощ /л.29 от делото/, жалбоподателката се е явила в ЦСМП XXXXXXXXXX на 29.04.2019 г. в 02.39 часа, при определен час за явяване 02.40 часа, т.е. в указания от полицейските служители срок. Неправилно, попълнилият фиша доктор, не е взел проба, тъй като било изтекло времето за вземането /както е посочено във фиша/, тъй като съгласно чл.6, ал.6, т.2 от Наредбата: „Контролният орган връчва на лицето срещу подпис талона за изследване, като вписва: Срокът на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населеното място, в което се намира мястото за установяване с доказателствен анализатор или за извършване на медицинско изследване и за вземането на кръв и урина за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване“, т.е. това е времето за явяване в ЦСМП XXXXXXXXXX, което в случая е било спазено, като изтичането на срока не води до игнориране на задължението на доктора за взимането на пробата.
Предвид горното, съдът намира, че не се доказа по безспорен начин извършване на нарушението, тъй като не се доказа каква е концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателката С., ето защо НП следва да бъде отменено, за което и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 19-0339-000914 от 29.05.2019 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ на МВР XXXXXXXXXX, с което на Д. Д. С. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 174 ал.1 т.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 500.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл. 5, ал.3 т.1 от същия закон, а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са й отнети общо 10 контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на  АПК пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

