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Р Е Ш Е Н И Е № 3001
гр. Сандански, 27.11.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 542 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 № 19-0339-001042 от 14.05.2019 г., издадено от Б.М.Щ., началник на РУ към ОДМВР XXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-8121з-515/14.05.2018 г. с което на М. М. И. от гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX“ № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, за нарушение на чл. 140, ал.1 от същия закон и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети 8 точки.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител, поддържа изложеното в жалбата, пледира за приложението на чл.28 ЗАНН.
Административнонаказващият орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
За Районна прокуратура-Сандански, редовно призована представител не се явява.
Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал. 2 пр.1 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 25.09.2019 г., а жалбата срещу същото е подадена и заведена в РУ-XXXXXXXXXX на 26.09.2019 г., т.е. в предвидения в ЗАНН седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят М. М. И. от гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX“ № XX, ЕГН XXXXXXXXXX и правоспособен водач на МПС, наказван девет пъти за извършени нарушения по ЗДвП.
На 22.04.2019 г. мл. автоконтрольор при ОД на МВР XXXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXX Г. Г. изпълнявал служебните си задължения. Около 13.10 часа Ц. Ч. – инспектор „Пътен контрол“ в РУ XXXXXXXXXX, придвижвайки се към работното си място забелязала по ул. „XXXXXXXXXX“ в посока ул. „XXXXXXXXXX“, пред XXXXXXXXXXX  в гр. XXXXXXXXXXX да се движи лек автомобил „Сеат леон“, с рег. № XXXXXXXXXXX. Направило й впечатление, че предния регистрационен номер не е поставен на определеното за това място, а е поставен на предното табло, за което спряла автомобила и проверила документите на водача, който бил именно М. М. И., след което се обадила на колегите си от КАТ - свидетеля Г. и П., които били на работа в този момент. Свидетелят Г. го попитал колко пъти му е правена забележка за този регистрационен номер, но същият не можал да обясни. При извършената проверка други нарушения на ЗДвП не били установени. 
От полицейския служител Г. на жалбоподателя И. бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 1042/22.04.19 – 188195, в присъствието на свидетеля Ч., в който било посочено времето и мястото на извършеното, извършеното нарушение и правната квалификация на нарушението. Жалбоподателят се запознал с акта, но отказал да подпише същия и да получи екземпляр.
Въз основа на административно наказателната преписка на 22.04.2019 г. било издадено наказателно постановление № 19-0339-001042 от 14.05.2019 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ към ОДМВР XXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-8121з-515/14.05.2018 г. с което на М. М. И. от гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, за нарушение на чл. 140, ал.1 от същия закон и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети 8 точки.
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.  С необходимата хронологична подреденост и логична зависимост показанията на свидетелите 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.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е неоснователна. 
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 –  началника на РУ XXXXXXXXX Б. Щ.. Както в съставения акт, така и в НП нарушенията са описани с фактическите му признаци и обстоятелствата, при които са извършени. Не е съществено процесуално нарушение отсъствието в акта и НП на описание на доказателствата, които потвърждават нарушението, както и липсата на обсъждане предпоставките на чл.28 ЗАНН, тъй като в правомощията на съда е да ревизира НП в тази посока. А очевидно е, че след като е издадено НП, то административно наказващият орган не е приел, че е налице маловажност на случая. 
Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя – при отказ същия д0а бъде получен, скрепен с подписа на един свидетел. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.
Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, се допускат само пътни превозни средства, за които са изпълнени задълженията по установяване на размера и заплащане на пътните такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.“ От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че жалбоподателят е управлявал посочения в акта и в наказателното постановление лек автомобил, и че предната регистрационна табела на същия не е била поставена на определеното за това место. В тази връзка съдът съобрази разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г., бр. 20 от 2018 г.), съгласно която табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад /или само отзад/ перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Мястото, определено за поставяне на регистрационния номер е определено от завода - производител за всяко едно превозно средство и именно това е местото, визирано в разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП и описано в чл. 10, ал. 5 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. Не съществува законова възможност водачът сам да избере местоположението на което да постави регистрационната табела.
 Ето защо, с оглед изложеното по-горе настоящият състав намира, че от материалите по делото се доказва по безспорен начин, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна посоченото нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, а именно чл.175, ал.1, т.1 ЗДвП, която предвижда наказание "лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 1 до 6 месеца и "глоба" от 50 до 200 лева за водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места.
В същото време обаче съдът счита, че административно-наказващият орган не е индивидуализирал правилно наказанието. Наложил е наказание "глоба" и кумулативното предвиденото наказание "лишаване от право да управлява МПС" над минималния, предвиден в закона размер, като не е изложил никакви конкретни съображения и мотиви в тази насока. По делото не е спорно, а и от показанията на разпитаните свидетели се установи, че при проверката, съставянето на акта и връчването му жалбоподателят е оказал съдействие и че табелата е била налична, макар и поставена на друго място, но не са отчетени другите наложени на жалбоподателя наказания за нарушения по ЗДвП – 9 на брой. При тези данни е следвало административно-наказващият орган да изложи конкретните си съображения, поради които е решил да наложи санкция над минималния предвиден в закона размер. Следвало да прецени тежестта на извършеното нарушение и степента на обществената му опасност, което не е било сторено. В тази връзка съдът като взе в предвид липсата на каквито и да е мотиви и съображения в тази насока и от друга страна събраните данни за нарушителя и конкретното нарушение, намира за справедливо санкцията за така извършеното нарушение да бъде намалена около минималния, предвиден в закона размер, а именно "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 /два/ месеца и "глоба" в размер от 80 /осемдесет/ лева, за да кореспондират помежду си двете кумулативно предвидени наказания.

Настоящия съдебен състав съобразявайки обстоятелството, че нарушението по чл.140, ал.1 от ЗДвП е формално и признаците на състава му не изискват настъпването на определен вредоносен резултат, намира, че деянието не следва да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Само по себе си това обстоятелство не води до извод, че обществената опасност от деянието е незначителна. За осъществяване на нарушението е достатъчно от обективна страна наказаното лице да не е изпълнило задължението си да постави регистрационната табела на определеното за целта место. Това задължение има за цел да осигури възможност както на органите на реда, а така и на трети лица да идентифицират по несъмнен начин едно пътно превозно средство по време на неговото движение по пътищата. Не случайно в разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. е посочено, че местоположението на регистрационната табела следва да е такова, че да осигури неговата видимост и осветеност нощно време. Поставянето на регистрационната табела по какъвто и да е друг начин, освен предвидения в закона, би създало пречка същия да бъде добре осветен от останалите уреди на превозното средство, а от тук и да бъде възприет и идентифициран от останалите участници в движението в случай на възникнала нужда от това или от органите на реда при извършване на проверка или при възникнал пътен инцидент. Имайки предвид вида на нарушението и че същото касае конкретно нарушение, то съдът намира за ирелевантно по делото обстоятелството, че от деянието не са нанесени щети на държавата и на трети лица. Поради което и в настоящия случай разпоредбата на чл.28 от ЗАНН не може да бъде приложена, доколкото нарушението не може да бъде квалифицирано като "маловажен случай" по смисъла на посочената законова норма.
Поради всичко изложено по-горе съдът намира за правилно и законосъобразно наказателното постановление да бъде изменено, като административното наказание "лишаване от право да управлява моторно превозно средство" да бъде намалено от 3 /три/ месеца на 2 /два/ месеца, а наказанието "глоба" да бъде намалено от 200 /двеста/ лева на 80 /осемдесет/ лева, като контролните точки – 8 точки остават непроменени ex lege.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 19-0339-001042 от 14.05.2019 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУ към ОДМВР XXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-8121з-515/14.05.2018 г. с което на М. М. И. от гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX“ № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, за нарушение на чл. 140, ал.1 от същия закон и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са му отнети 8 точки, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба в размер на 80.00 /осемдесет/ лева, лишаване от право да управлява МПС за 2 /два/ месеца, като контролните точки остават непроменени – 8 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:

