                                        РЕШЕНИЕ№348
                                            гр. Сандански, 12.02.2020г.
                                     В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на дванадесети февруари, през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ

при секретаря Спаска Трушева и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №677 по описа на съда за 2019 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия  Д. М. Д., роден на 24.07.1995 г. в град XXXXXXXXXX, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес: град  XXXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXX, ул. "XXXXXXXXXXX" № XX, ЕГН: XXXXXXXXXX  за ВИНОВЕН  в това, че  на 08.10.2019г. около 11,20 часа в град  XXXXXXXXXX по улица „XXXXXXXXXX" в посока към улица „XXXXXXXXXXX“, в района на бензиностанция „XXXXXXXXXXXX“ е  управлявал лек автомобил марка и модел  „Фолксваген Голф" с рег.№ XXXXXXXXX в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1116-000337/08.08.2019г.  издадена от Я. В.  - младши автоконтрольор в група „КПД“ при ОД на МВР XXXXXXXXXXXX  - на основание чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП, връчена на 08.08.2019г. и влязла в законна сила на 23.08.2019г.  - престъпление по чл.343в, ал.3, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание  чл. 343в,  ал. 3, вр. с ал.1 от НК,  вр. чл. 78а от НК, вр. чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като МУ НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 1 000.00 / хиляда/ лева.
           
Решението подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС по реда на глава 21 от НПК.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:



МОТИВИ към Решение №348, постановено на 12.02.2020 г. 
по НАХД № 677 по описа на Районен съд  Сандански за 2019 г.
 
Производството  е образувано по внесено в Районен съд Сандански Постановление  на Районна прокуратура  Сандански, с което на основание разпоредбата на чл. 357, ал. 1, т. 4 от НПК, е направено предложение обвиняемият Д. М. Д. да бъде освободен от наказателна отговорност за това, че  на 08.10.2019г. около 11,20 часа в град  XXXXXXXXXXX по улица „XXXXXXXXXXXX" в посока към улица „XXXXXXXXXXXX“, в района на бензиностанция „XXXXXXXXXXXXX“ е  управлявал лек автомобил марка и модел  „Фолксваген Голф" с рег.№ XXXXXXXXXXXXX в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1116-000337/08.08.2019г.  издадена от Я. В.  - младши автоконтрольор в група „КПД“ при ОД на МВР XXXXXXXXXXXX  - на основание чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП, връчена на 08.08.2019г. и влязла в законна сила на 23.08.2019г.  - престъпление по чл.343в, ал.3, вр. с ал.1 от НК.
В хода на съдебното производство представителя на РП Сандански поддържа обвинението, като счита същото за доказано от обективна и субективна страна.  Иска от съда – предвид наличието на основанията по чл.78а от НК – да освободи обвиняемия Д. от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.  
В хода на съдебното производство обвиняемия Д., редовно призован се явява лично и с редовно упълномощен защитник. Д. дава обяснения, признава се за виновен и изразява съжаление за извършеното. В хода на съдебните прения отново изразява съжаление. Иска от съда в последната си дума да му наложи минимално наказание.
Защитника на подсъдимия в хода на съдебните прениа изразява становище, че обвинението и доказано от обективна и субективна страна. Предвид многобройните смегчаващи вината обстоятелства, изразеното съжаление от обвиняемия и оказаното съдействие пледира на Д. – след като бъде освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК – да се наложи наказание глоба в минимален размер
 
От фактическа страна, съдът приема за установено следното:

Обвиняемият  Д. М. Д. е  роден на 24.07.1995 г. в град XXXXXXXXXXX, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес: град  XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, ул. "XXXXXXXXXX" № XX, ЕГН: XXXXXXXXXXXXX.
Димитров е правоспособен водач на МПС категория „В“ „В1“ и „М“– видно от приетата като доказателство справка за нарушител водач. Видно от същата справка Д. има няколко нарушения по ЗДвП, като е заплатил почти всички наложени му глоби. Адне от наложените санкци с фиш обаче Д. не бил заплатил към 08.08.2019г.  На посочената дата Д. бил спрян за проверка от свидетеля В. – служител в група „КПД“ при ОД на МВР XXXXXXXXXXXX в района на полигона преди град XXXXXXXXXXX. При извършената проверка В. установил, че по отношение на Д. е налице влязъл в сила акт – фиш за налагане на глоба по ЗДвП, който е е заплатен. Предвид установеното В. съставил на Д. заповед за налагане на принудителна административно мярка №19-1116-000337/08.08.2019г.  на основание чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП  и иззел СУМПС на водача. Д. не обжалвал издадената зопавед и същата влязла в сила на 23.08.2019г. Въпреки, че знаел че СУМПС му е отнето със посочената заповед Д. продължил дауправлява МПС. Така на 08.10.2019г. същият управлявал автомобила си в град XXXXXXXXXXXX. Около 11.20 часа бил спрян за проверка от свидетелите Г. и Ц. – служители на РУ XXXXXXXXXXX при движението си по улица „XXXXXXXXX“ в посока улица „XXXXXXXXXXXX“. При извършената проверка на документите на обвиняемия полицеските служители установили, че Д. не може да представи СУМПС. Била направена проверка чрез ОДЧ, при която се установили, че СУМПС на Д. е отнето със ЗППАМ. Предвид установеното свидетеля Г. съставил АУАН серия „GA“ №60660, в което отразил управлението от страна на Д. на лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“ с рег. № XXXXXXXXXX на 08.10.2019г. в град XXXXXXXXXXXXX, без същия да е правоспособен – СУМПС отнето с наложена ПАМ. Актът бил предявен на Д., същият го подписал без възражение и получил препис от него. 
Фактическата обстановка се установи и се потвърди въз основа на следните събрани в хода на наказателното производство доказателства: свидетелските показания на свидетелите В., Г. и Ц., обясненията на обвиняемия Д.,  изисканите от съда Справка за нарушител/водач за обвиняемия Димитров, Писмо от ОД на МВР XXXXXXXXXX, сектор „Пътна полиция“ с рег. №111600-2041/31.01.2020 г., ведно с разпечатка за извършени плащания; Писмо от началника на ОД на МВР XXXXXXXXXX, сектор „Пътна полиция“ с изх. №111600-2633/10.02.2020 г., ведно с копие на Наказателно постановление №19-1116-001273 от 25.09.2019 г., копие на Заповед с рег. №8121з-515/14.05.2018 г. на министъра на вътрешните работи, копие на Справка за нарушител/водач и копие на АУАН №54807 от 08.08.2019 година,   прочетените и приобщени писмени доказателства в кориците на досъдебното производство : копие на АУАН №60660 от 08.10.2019 г.; копие на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №342/08.08.2019 г.; Справка за съдимост с рег. №899/11.10.2019 г.; Справка за нарушител/водач; Справка за съдимост с рег. №977/05.11.2019 г.; Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 14.11.2019 г. и Автобиография от 14.11.2019 година.
След преценка и анализ на всички събрани по делото доказателства, съдът  приема, че обвиняемия Д.  е осъществил от субективна и от обективна страна престъпния състав, предвиден в разпоредбата на чл. 343В, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, тъй като безспорно се установи, че на 08.10.2019 г. в гр. XXXXXXXXXX  Д.  е управлявал МПС в срока на действие на наложена принудителна административна мярка „отнемане на СУМПС“. От една страна – безспорно се установяват времето и мястото на управление на МПС от Д.. Установено безспорно е и идентифицирано и самото МПС. Безспорно е, че обвиняемият не е представил СУМПС за управляваното от него МПС, тъй като същото е било отнето по административен ред – със Заповед за налагане на ПАМ №19-1116-000337/08.08.2019г. Безспорно е , че към момента на извършване на деянието не са отпаднали основанията за действие на наложената ПАМ – а именно – Д. не е бил заплатил дължимите суми по наложени му наказания глоба. Безспорно е – а и не се оспорва от обвиняемия и защитата – че Д. е бил наясно с наложената ПАМ и с факта, че управлява МПС в хода на действието на тази ПАМ, доколкото същият не е заплатил дължимите суми по наложени глоби.                               
Субектът на престъпното деяние по чл. 343в, ал. 3 вр. ал. 1 от НК – Д. Д. е пълнолетно и напълно вменяемо лице, способно да разбира свойството и значението на постъпките си, да ги ръководи и да ги контролира.
От субективна страна обвиняемия Д.  е извършил  деянието  при форма на вината пряк умисъл. Същият отлично е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици, като същевременно е искал и целял тяхното настъпване. Д. е осъзнавал, че след влизане в сила на заповед за прилагане на ПАМ няма повече право да управлява моторни превозни средства, но въпреки това съвсем съзнателно на 08.10.2019г.  е придприел действия по управление на МПС,  с което е осъществил от субективна страна престъпния състав на чл. 343в, ал. 3 вр. ал. 1 от НК.
С извършеното престъпно деяние по чл. 343В, ал. 3 вр. ал. 1 от НК  са накърнени обществените отношения, чрез които се осигуряват условия за безопасна употреба на транспортните средства.
Съдът не констатира наличието на отегчаващи вината обстоятелства, като същевременно съобрази наличието на многобройни смекчаващи вината такива – чисто съдебно минало, изразено съжелание, оказано съдействие, заплащането на другите наложени глоби за констатирани административни нарушения по ЗДвП.    
Съдът намира, че  законосъобразно РП Сандански е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки, необходими за приложението на тази норма, а именно – за извършеното от обвиняемия Д.  престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода” в размер  до три години и „глоба” в размер от 200 до 1000 лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност към момента на извършване на престъплението,  както и с деянието не са причинени никакви имуществени вреди. В случая на се налице и предвидените в ал.7 от чл.78а на НК отрицателни предпоставки – а именно – деянието да е извършено в пияно състояние, да е причинена тежка телесна повреда или смърт, или пък да са налице множество престъпления. 
Предвид изложеното съдът счита, че на обвиняемия Д.  следва да бъде наложено наказание в предвидения от закона минимум от 1000 лева. 

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът постанови решението си.
 
                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:



