                                        РЕШЕНИЕ№900180
                                            гр. Сандански, 20.01.2021г.
                                     В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на двадесети януари, през две хиляди двадесет и първа  година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ

при секретаря Галина Герганова и прокурора Ангел Атанасов, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №477 по описа на съда за 2020 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия М. Р. М., роден  на 04.09.2000г. в град XXXXXX,  с постоянен адрес в село XXXXXX, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, работи като пастир, неосъждан,  ЕГН XXXXXXXX за ВИНОВЕН  в това, че за времето от  около 23.25 часа на 19.10.2020г. до около 22.00 часа 25.10.2020г. в община XXXXXXXXXX, при условията на продължавано престъпление, с две деяния, които поотделно осъществяват един и същи състав на престъпление, извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, като последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предходното е управлявал моторни превозни средства – товарен автомобил марка и модел „Фолксваген Транспортер“ с ДК№ XXXXXXXXX и товарен автомобил марка и модел „Фолксваген LT 35“ с ДК№ XXXXXXX, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без  съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство – с наказателно постановление №19-0455-000339/19.11.2019г. на Началник РУ XXXXXXXXX, влязло в сила на 13.12.2019г., както следва:
На 19.10.2020г., около 23.25 часа по Път BLG, в посока от село XXXXXXX, към село XXXXXX, община XXXXXXXXX е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка и модел „Фолксваген Транспортер“ с ДК№ XXXXXXXXX, без съответно свидетелство за управление и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС – с наказателно постановление №19-0455-000339/19.11.2019г. на Началник РУ XXXXXXXX, влязло в сила на 13.12.2019г. 
На 25.10.2020г., около 22.00 часа в село XXXXXXX, община XXXXXXXXX, в посока на движение от площада на селото към ВЕЦ-а пред сградата на кметството е  управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка и модел „Фолксваген LT 35“ с ДК№ XXXXXXXX, без съответно свидетелство за управление и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС – с наказателно постановление №19-0455-000339/19.11.2019г. на Началник РУ XXXXXXXX, влязло в сила на 13.12.2019г. -  престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание  чл. 343в,  ал. 2 от НК, вр. с чл.26, 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 2 000.00 /две хиляди/ 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 №900180/20.01.2021г. ПО НАХД №477/2020г. ПО ОПИСА НА РС САНДАНСКИ:

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.
Образувано е въз основа на внесено в РС Сандански Постановление на РП Сандански, с което се предлага обвиняемия М. Р. М. от село XXXXXXXX, община XXXXXXXX  да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание за извършено престъпление по чл. 343в , ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.
В съдебно заседание за  РП Сандански редовно призовани  се явява прокурор А.. Същият поддържа предложението, като счита, че е безспорно доказано извършеното от обвиняемия престъпление от обективна и субективна страна. Намира, че са налице основанията, предвидени в закона същият дабъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание „Глоба“  в размер на 1500 лева, предвид наличието на две отделни деяния. 
Обиняемия М.,  редовно призован се явява лично и с редовно упълномощен защитник. Дава кратки обяснения,  признава се  за виновен, изразява съжаление за извършеното. Защитника на подсъдимия не оспорва фактическата обстановка изложена в обвинителния акт. Пледира за освобождаване на подзащитния му от наказателна отговорност с налагане на минималното предвидено по закон наказание. Обосновава се с изразеното съжаление, трудовата ангажираност на обвиняемия, провеждането на обучения за правоспособност по време на извършване на деянията и в момента на постановяване на решението.  
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Обвиняемият М. Р. М., роден  на 04.09.2000г. в град XXXXXX,  с постоянен адрес в село XXXXXX, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, работи като пастир, неосъждан,  ЕГН XXXXXXXX.  Същият не е  правоспособен водач на МПС. Видно от представеното по делото Уверение изх. №2/19.01.2021г. от СД“XXXXXXXXXX“ същият е записал и провежда обучение за шофьор категория „В“ от 11.09.2020г. От справката за нарушител водач на М. се установява, че за същият са регистрирани  пет нарушения по ЗДвП, за които са издадени три наказателни постановления. Налице е управление на МПС, без М. да е правоспособен водач на 13.04.2014г., когато същият е бил малолетен и е управлявал нерегистрирано МПС и на 02.11.2019г., когато М. е управлявал МПС без сключена застраховка ГО и е предизвикал ПТП, поради движение с несъобразена скорост. За последните нарушения М. е наказан с две НП, влезли в сила, като с едното – НП №19-0445-000339/19.11.2019г., издадено от Началник РУ XXXXXXXX  М. е наказан и за управление на МПС, без да е правоспособен водач. НП е влязло в сила на 13.12.2019г.
Въпреки констатираните нарушения и въпреки, че е съзнавал, че е неправоспособен водач и че не е изтекъл срок от една година от наказването му по административен ред за управление на МПС без да е правоспособен водач, М. продължил да управлява различни МПС. На 19.102.20г., около 23.25 часа  М., без да е правоспособен водач  управлявал товарен автомобил марка и модел „Фолксваген Транспортер“ с ДК№ XXXXXXXX по пътя от село XXXXXXXX към село XXXXXXXX. Автомобилът бил забелязан от осъществяващите контрол по безопасност на движението служители на РУ XXXXXXXX – свидетелите П., Д., В. и Б., който се намирали пътя от село XXXXXXXX за село XXXXXXXX, община XXXXXXXXX, в района на склад за дърва, стопанисван от К. К.. Свидетеля Б. подал сигнал със стоп палка на водача на автомобила – обвиняемия М.. Същият не спрял, а продължил движението си, което наложило свидетелите В. и П. да го последват с полицейския автомобил. След около километър М. реагирал на подаваните от полицейските служители звукови и светлинни сигнали и спрял. От В. и П. била извършена проверка на документите на водача и на автомобила. Установили, че водач е обвиняемият М., който не могъл да представи СУМПС. При извършената справка с ОДЧ  в РУ XXXXXXXXX било установено, че М. е неправоспособен водач, както и че същият е наказван по административен ред за управление на МПС, без да е правоспособен водач с НП, влязло в сила преди по малко от една година – на 13.12.2019г. Предвид установеното била уведомена РП Сандански и било образувано БП, по което на 20.10.2020г. М. бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.
Макар, че му било повдигнато обвинение за престъпление от чл.343в, ал.2 от НК – управление на МПС, без да е правоспособен водач и в едногодишен ред от наказването му за управление на МПС без да е правоспособен водач по административен ред, по-малко от седмица след това – на 25.20.2020г. М.  управлявал МПС, без да е правоспособен водач. На 25.10.2020г. М. управлявал товарен автомобил марка и модел „Фолксваген LT 35“ с ДК№ XXXXXXXX  по пътната мрежа на село XXXXXXX, община XXXXXXXXX. Автомобилът бил забелязан от служителите на РУ XXXXXXXXXXXXXXXX – свидетелите Я. и С., които осъществявали контрол за безопасност на движението в района на  кметството на село XXXXXXXX.  Полицейските служители подали сигнал за спиране на автомобила, движещ се в посока от площада на село XXXXXXXX, към ВЕЦ XXXXXXXX. Водачът на автомобила спрял, като при извършената проверка на документите на водача и автомобила, полицейските служители установили, че водач е обвиняемия М., който не могъл да представи СУМПС.  От направената справка с ОДЧ при РУ XXXXXXXX било установено, че М. е неправоспособен водач, както и че същият е наказван по административен ред преди по-малко от година за управление на МПС, без М. да е правоспособен водач. Била уведомена РП Сандански и било образувано БП №339ЗМ-420/2020г. по описа на РУ XXXXXX. С постановление на наблюдаващия прокурор по БП №339ЗМ-403/2020г. по описа на РУ XXXXXXXXXXX двете досъдебно производство – БП№339ЗМ-403/2020г. и БП №339ЗМ-420/2020г. – и двете по описа на РУ XXXXXXX били обединени под номера на първото производство -  БП№339ЗМ-403/2020г. по описа на РУ XXXXXXXX, като предвид обстоятелството, че се касае за две еднакви деяния, извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, на М. било повдигнато обвинение за едно престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, вр.  с чл.26, ал.1 от НК, съставено от две отделни деяния.  

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на обвиняемия, показанията 
на свидетелите: Т. К.П., Л.Е. В., А. Е. Б., П. Г. Д., И. Н. Я. и Д. В. С. намиращи се в кориците на ДП, прочетени и приобщени по реда на  чл. 281 ал. 5 и ал.6 от НПК, както и другите приобщени по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства:  ксерокопие на Наказателно постановление по описа на РУ XXXXXXXXX; справка от РУ XXXXXXXX за правоспобност като водач на обвиняемия; справка за нарушител/водач; справка АИС-БДС на обвиняемия; справка за съдимост с рег.№ 943/20.10.2020 г. ксерокопие на  АУАН с бл.№ 422978/20.10.2020 г.; постановление за привличане на обвиняем; автобиография, декларация за семейно и матерално положение и имотно състояние; заверени копия на АУАН с бл.№ 856745 и НП-19-0455-000339/19.11.2019 г.; постановление за обединяване на ДП от 27.10.2020 г.; договор за правна помощ. 
Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите полицейски служители. Същите по същество се подкрепят и от обясненията на обвиняемия и от събраните по делото писмени доказателства. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

За да е налице съставомерност на деянието по чл.343в ,ал.2 от НК, необходими условия се явяват деецът да е наказван по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, да не е изтекъл едногодишен срок от това наказание и деецът да е знаел, че  не е правспособен водач и е наказван за такова деяние. В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени.  Безспорно се доказа по делото, че обвиняемият М. и бил наказан с наказателно постановление №19-0455-000339/19.11.2019г. на Началник РУ XXXXXX, влязло в сила на 13.12.2019г. за управление на МПС, без да е правоспособен водач. Безспорно се доказа по делото и че преди да е изтекъл една година от наказването му по административен ред , на два пъти – на 19.20.2020г. и на 25.10.2020г. -  М. е управлявал МПС, без да е правоспособен водач. Безспорно е според съда, че обвиняемият е съзнавал, както че не е правоспособен водач, така и че не е изтекъл срок от една година от наказването му по административен ред за управление на МПС, без да е правоспособен.  
При така установеното съдът приема, че обвиняемият М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в,ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, като за времето от  около 23.25 часа на 19.10.2020г. до около 22.00 часа 25.10.2020г. в община XXXXXXXX, при условията на продължавано престъпление, с две деяния, които поотделно осъществяват един и същи състав на престъпление, извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, като последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предходното е управлявал моторни превозни средства – товарен автомобил марка и модел „Фолксваген Транспортер“ с ДК№ XXXXXXXX и товарен автомобил марка и модел „Фолксваген LT 35“ с ДК№ XXXXXXXXX, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без  съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство – с наказателно постановление №19-0455-000339/19.11.2019г. на Началник РУ XXXXXXXX, влязло в сила на 13.12.2019г., както следва:
	На 19.10.2020г., около 23.25 часа по Път BLG, в посока от село XXXXXXXX, към село XXXXXXX, община XXXXXXXXX е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка и модел „Фолксваген Транспортер“ с ДК№ XXXXXXXXX, без съответно свидетелство за управление и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС – с наказателно постановление №19-0455-000339/19.11.2019г. на Началник РУ XXXXXX, влязло в сила на 13.12.2019г. 
	На 25.10.2020г., около 22.00 часа в село XXXXX, община XXXXXX, в посока на движение от площада на селото към ВЕЦ-а пред сградата на кметството е  управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка и модел „Фолксваген LT 35“ с ДК№ XXXXXXXX, без съответно свидетелство за управление и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на МПС – с наказателно постановление №19-0455-000339/19.11.2019г. на Началник РУ XXXXXXXX, влязло в сила на 13.12.2019г. Съдът приема, че М. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

	Причините и условията за извършване на деянието от М. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.343в, ал.2 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, като съшото е умишлено по своя характер. Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 вр. с ал.1, от НК, когато едно лице е извършило две или повече отделни деяния, които осъществяват един или различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, като от обективна и субективна страна последващото се явява продължение на предхождащото, извършителя се наказва за едно престъпление, като се вземат предвид отделните деяния, включени в съвкупността с оглед причинения  престъпен резултат. Въпреки наличието на няколко деяния, бидейки едно престъпление, което отговаря на останалите условия на чл.78а от НК, то обвиняемият М., след като бе признат за виновен, бе освободен от наказателна отговорност и му бе наложено административно наказание глоба.  За приложението на посочената разпоредба съдът съобрази обстоятелството, че М. е с чисто съдебно минало и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на гл.8, раздел ІV от НК към момента на извършване на деянието. Предвид формалния характер на извършеното престъпление не са налице и съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. С извършените от М. деяния не са причинение тежка телесна повреда или смърт, същият не е бил в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, макар да са налице повече от едно деяние, същите се квалифицират като едно престъпление, а не като множество  престъпления, деянията не са извършени спрямо орган на власт при или  по повод изпълнение на службата му.
Съдът  не  прие доводите на защитата, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, които предпоставят  налагането на наказание глоба в минимален размер, напротив. Съдът приема, че наказанието следва да бъде наложено при превес на отегчаващите над смекчаващите вината обстоятелства. От една страна – М. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. Доколкото обаче това са изискванията за приложение на привилегированата разпоредба на чл.78а от НК, съдът намира, че тези обстоятелства не следва да бъдат преценявани като смекчаващи вината. Такива са изразеното съжаление, оказаното съдействие, провеждането на курс за обучение като водач… Налице са обаче и множество отегчаващи вината обстоятелства – предходните нарушение на ЗДвП, извършени от М., без нарушението за управление на МПС като неправоспособен, което е част от състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК. Обстоятелството, че с едното от тези нарушение – управление на МПС с несъобразена скорост - е причинил ПТП. Обстоятелството, че и двете деяния, включени в престъплението, за което М. бе признат за виновен са при управление на товарен автомобил. И най-вече, обстоятелството, че по-малко от седмица, след като е било констатирано първото деяния на 19.10.2020г. и при условие, че е бил привлечен като обвиняем на 20.10.2020г. – М.  отново е предприел управление на МПС, без да е правоспособен водач. 
Така установеното мотивира съдът да приеме, че наказанието, което следва да бъде наложено на М. трябва да бъде над минималния размер и над размер, поискан от представителя на държавното обвинение. От страна на обвиняемия е налице ясно изразено поведение без да се съобразява с законовите и морални норми, без да бъде възпрян или превъзпитан както от наложените вече административни наказания, така и от  възможността да бъде наказан по съдебен ред. Именно и поради това, съдът прие, че следва да наложи наказание в близост до средния размер -  глоба в размер на 2000 лева. Този размер на наказанието съдът намира, че ще подейства възпиращо и превъзпитаващо на обвиняемия и ще изпълни целите на наказанието съгласно чл.36 от НК. 
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 
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