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Р Е Ш Е Н И Е № 3097
гр. Сандански, 09.12.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Михаела Петрова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 560 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 № 19-0339-001469/13.08.2019 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXX, с което на К. С. Д. от гр. XXXXXXXXX, ул. «XXXXXXXX» № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 181 т.1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50.00 лева, за нарушение на чл.147, ал.1 ЗДвП.
С жалбата е направено искане за неговата отмяна като неправилно и назеконосъобразно. Излагат се подробни съображения за това, че самото нарушение не е описано в пълнота както в АУАН, така и в НП, което ограничава правото на защита на жалбоподателя да разбере точно какво нарушение е извършил. В съдебното заседание жалбоподателят, редовно призован, се представлява от адвокат, който в дадения ход по същество пледира за отмяна на атакуваното НП по съображенията, подробно развити в жалбата, с които се доказвало неговата неправилност и незаконосъобразност.
Административно наказващият орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
Представител на Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, 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. НП е връчено на жалбоподателя на 01.10.2019 г., а жалбата срещу него подадена по пощата в РУ-гр. XXXXXXXX на 03.10.2019 г., т.е. в предвидения в закона преклузивен 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 К. С. Д. е от гр. XXXXXXXXX, ул. «XXXXXXXXX» № XX, ЕГН XXXXXXXXX, наказван многократно за нарушения по ЗДвП.
На 05.07.2019 г. полицай М. К. - мл. автоконтрольор при РУ XXXXXXXX и колегата му Р. М. изпълнявали служебните си задължения като автоконтрольори по КАТ. Около 11.20 часа двамата свидетели се намирали на ул. «XXXXXXXX» в гр.XXXXXXXX, когато забелязали по него в посока на движение към изхода на града, в района на „XXXXXXX“ да се движи МПС – лек автомобил „Опел Астра”, с рег. № XXXXXXXX. Полицейските служители спрели и извършили проверка на водача на автомобила и установили, че това е именно К. С. Д., който бил правоспособен водач на МПС. Непосредствено след проверката свидетелят К. му съставил АУАН № 1469/05.07.2019 г. по описа на РУ-гр. XXXXXXXX в присъствието на свидетеля М., който свидетел установил непосредствено нарушението, описано в АУАН, а именно, че собственият на Д. автомобил е без периодичен технически преглед  към часа и датата на проверката – нарушение по чл.147, ал.1 ЗДвП. Жалбоподателят подписал АУАН без възражения, като екземпляр от същия му бил връчен на още същия ден – 05.07.2019 г.
Въз основа на административно наказателната преписка на 13.08.2019 г. от началника на РУ – гр. XXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 19-0339-001469/13.08.2019 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXX, РУ XXXXXXXXX, с което на К. С. Д. от гр. XXXXXXXX, ул. «XXXXXXX» № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 181 т.1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50.00 лева, за нарушение на чл.147, ал.1 ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка 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 гласни доказателства в своята цялост относно главния факт на доказване не са противоречиви, поради което съдът им даде вяра, което се потвърждава и от съставения АУАН, който има доказателствена сила и не се оборва от гласните доказателствени средства. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. Съдът им даде вяра, тъй като са подробни, последователни и логични. 
При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: 
По допустимостта на жалбата, съдът намира, че същата е процесуално допустима, тъй като е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, изхожда от легитимирано лице и е срещу административно наказателен акт, който подлежи на въззивно съдебно обжалване. 
При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е инстанция по същество, с оглед на което дължи цялостна проверка относно правилното приложение на материалния и процесуалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя. 
Разгледана по същество жалбата се явява основателна.
Съставеният АУАН и оспорваното наказателно постановление са издадени от компетентни органи, в пределите на тяхната материална и териториална компетентност. АУАН е съставен от оправомощено лице по смисъла на чл. 189, ал. 1, вр. чл. 170, ал. 1, вр. чл. 166, ал. 1 ЗДвП. В тази насока по делото се съдържа и Заповед № Р81213-515/14.05.2018 г., с която се определят длъжностните лица, които могат да налагат глоби и санкции за нарушения на ЗДвП.
Спазена е предвидената от закона писмена форма, спазени са и давностните срокове, визирани в разпоредбата на чл. 34, ал. 1 и ал. 3 ЗАНН. Налице е редовна процедура по връчването на АУАН и НП на жалбоподателя. 
Според настоящия съдебен състав обаче при съставяне на АУАН и издаване на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които препятстват правото на защита на лицето, сочено като нарушител и са самостоятелно основание за отмяна на атакувания акт. Съображенията за това са следните: 
Съдът съобрази, че разпоредбата на чл. 181, т. 1 ЗДвП има смесен характер - същата съдържа както правилото за поведение, така и санкцията за неговото неспазване, поради което следва да обърне внимание, че така вмененото нарушение предвижда и описание на конкретен срок, в който превозното средство е следвало да бъде представено за преглед с оглед неговата категоризация. Конкретно, доколкото се касае за лек автомобил, категория М1, чийто срок за периодичен преглед съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 3, т. 1 ЗДвП е до третата година, до петата година, а след това всяка година – «превозните средства от категория N1 и превозните средства от категория М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките - преди изтичане на третата и петата година от датата на първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година», то в НП е следвало да бъде посочено кога е последната дата, на която е бил извършен предходния технически преглед и до коя дата е следвало да бъде извършен последващ такъв. Описание на такива факти липсват в обжалваното НП. 
Във връзка с казаното, видно от съдържанието и на АУАН, и на НП, при описание на нарушението не е посочена дата на извършването му, нито са посочени конкретни обстоятелства, от които да може несъмнено да се изведе тази дата.
Действително, в разпоредбата на чл. 181, т. 1 от ЗДвП /на основание на която е наложена глобата на жалбоподателя/ е предвидена "глоба" в размер на 50 лева за собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед. Не става ясно кой е този срок и имало ли е или не уважителни причини собственикът да не е закарал автомобила на годишен технически преглед.
На следващо място, в обжалваното НП не е посочено и мястото на извършване на нарушението, и този факт не би могъл да се изведе дори от описанието на нарушението, без да се сочи къде това лице е извършило нарушението. От показанията на св. К. се установи, че проверката е извършена в гр. XXXXXXXXX на ул. «XXXXXXXXX». Това място се свързва единствено с установяване на твърдяното нарушение, но същото по никакъв начин не индивидуализира мястото, в което е извършено самото нарушение. Следователно, не може да се приеме, че посочването на място на установяване на нарушението замества мястото на извършване на нарушението, тъй като лицата се защитават срещу конкретни факти и когато те не са им предявени по надлежния ред това ограничава тяхното право на защита. 
Следва да се отбележи, че така направеното описание на нарушението е несъставомерно по чл. 181, т. 1 ЗДвП, тъй като в санкционната разпоредба е предвидена глоба за собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед. Освен това в разпоредбата на чл. 147, ал. 1 ЗДвП, която е посочена като нарушена, не се съдържа правило за поведение, което да има конкретен адресат, а единствено се сочи, че Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили, 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 самоходните машини, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h, и ремаркетата, теглени от тях, се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи. Но конкретни факти във връзка с изложеното в наредбата няма както в АУАН, така и в НП.
Предвид гореизложените аргументи, съдът намира, че жалбата е основателна, поради което обжалваното наказателно постановление следва да се отмени като незаконосъобразно.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0339-001469/13.08.2019 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXX, с което на К. С. Д. от гр. XXXXXXXX, ул. «XXXXXXXX» № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 181 т.1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50.00 лева, за нарушение на чл.147, ал.1 ЗДвП.
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:






