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Р Е Ш Е Н И Е № 901169
гр. Сандански, 27.04.2021 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на тридесети март, две хиляди двадесет и първа година, наказателно отделение, втори състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева 

 при секретаря Мария Малинска, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. № 509 по описа на съда за 2020 г.	
и за да се произнесе взе предвид следното:
	Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
	Постъпила е жалба от Р. Н. Н., ЕГН – XXXXXXXX, чрез адв.И. А. – ПАК, гр. XXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ № XX, ет.XX, кантора XX, против Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система Серия К № 1973204, издаден от ОД МВР – XXXXXXXXXX, с който за нарушение по чл.21, ал.1 ЗДвП, на основание чл.189, ал.4 вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 400.00 /четиристотин/ лева.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за отмяна на НП,  като неправилно и незаконосъобразно. 
	В съдебно заседание жалбоподателят – редовно призован - не се явява и не изразява становище по жалбата си.	 
Административнонаказващият орган и Районна прокуратура – Сандански, редовно и своевременно призовани, не ангажират свои представители по делото и становище по жалбата.
Районният съд, след като съобрази доводите на страните, събраният по делото доказателствен материал и закона, установи следното:
След като се запозна с депозираната жалба съдът установи, че същата е подадена от активно легитимирано лице и в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество същата е основателна по следните съображения. 
От събраните доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:  
От ОД на МВР – XXXXXXX е издаден Електронен фиш Серия К № 1973204, затова че на 11.03.2018г. в 02.52 часа по ПП-1 Е-79, км.398+900, в гр. XXXXXXX, в посока от гр. XXXXXXXX към гр. XXXXXXXXX, при максимално разрешена скорост за населено място 50 км/час, сигнализирано с пътен знак Д-11, с автоматизирано техническо средство № 00305904964В, било заснето движение на МПС  - лек автомобил „РЕНО МЕГАН“ с рег. № XXXXXXXXX, управлявано от Р. Н. Н. – законен представител на фирма „XXXXXXXX“ ЕООД, със скорост от 84 км/ч., при ограничение на скоростта от 50 км/ч. за управление на МПС. По този начин жалбоподателят е превишил разрешената скорост с 34 км/ч. Констатациите били определени като нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП, въз основа на което бил издаден и обжалваният електронен фиш, с който на основание  чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 лева.
Изложената фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства, както и гласни такива – показанията на свид.Н. П.. Съдът кредитира цитираните писмени и гласни доказателства изцяло като относими към предмета на доказване и допринасящи за разкриване на обективната действителност.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
При така установените факти съдът счита, че безспорно е установено от приобщените по делото писмени и гласни доказателства, че нарушението е заснето със стационарна система за видеоконтрол, която по правило е предназначена за автоматично фиксиране на допуснатите нарушения на правилата за движение, при предварително зададени параметри на ограничение, натрупване и архивиране за последващо използване на съпътстващата информация от измерването. Измерването и регистрирането на скоростта, и записът на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър. Данните от радара, въведените ограничения и работните режими на системата са криптирани и вградени в доказателствения видеоматериал. По този начин всяко едно нарушение на правилата за движение автоматично се записва  и съхранява като отделен файл, а за целите на съдебните производства по обжалване на издадените ЕФ- се разпечатва на хартия във формата на снимка. При това, при установяване на нарушенията не участват контролните полицейски органи, те нито спират, нито проверяват  водача на автомобила, нарушението се установява единствено въз основа на записа от системата радар-камера-компютър. Затова и разпоредбата на чл.189, ал.15 от ЗДвП постановява, че изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.
В конкретния случай, съдът счита, че приобщената по делото пред РС на л.166-67 снимка от стационарната камера е абсолютно неясна, отразява само нюанси на сиво-черната гама, от нея не може да се установи нито марката, нито модела, нито дори вида на автомобила, още по-малко регистрационния номер или други индивидуализиращи данни, от които може да се почерпи информация относно  управлявания автомобил. Тя не носи информацията, релевантна за ангажиране отговорността на лицето, управлявало автомобила или собственик на същия. Това действително е довело до неразпознаваемост на автомобила и на това основание - до невъзможност същия да бъде индивидуализиран. При положение, че снимката е единственото доказателствено средство в хипотезата на чл.189, ал.15 от ЗДвП, въз основа на която се ангажира отговорността за управление на автомобил със скорост над допустимата за съответния пътен участък, а конкретната приложена по делото снимка не съставлява годно доказателствено средство, съдът счете, че нарушението не е доказано по безспорен начин и неправилно е била ангажирана отговорността на жалбоподателя. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразен издаденият Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство, Серия К № 1973204, издаден от ОД МВР – XXXXXXXXX, с който на жалбоподателя Р. Н. Н., ЕГН – XXXXXXXXX, - управител на „XXXXXXXXX“ ЕООД, за нарушение по чл.21, ал.1 ЗДвП, на основание чл.189, ал.4 вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 400.00 /четиристотин/ лева.
	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:







