Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
				
	             гр.Елин Пелин, 10.01.2019 год.

	                  В ИМЕТО НА НАРОДА
	
            РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН, Пети състав в открито заседание на дванадесети декември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:
 
                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: РОСИЦА ТОДОРОВА

при секретаря Стефка Славчева и в присъствието на прокурор ............., като разгледа докладваното от съдията АНД № 236 по описа за 2018 година на РС Елин Пелин  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 Постъпила е жалба от М.Д.Л., ЕГН ********** *** срещу Наказателно постановление № 112/28.08.2018 г. на  началника на РУ Елин Пелин, с което на основание чл.53, ал.22 от ЗАНН и чл.37 от ЗНССПЕЕН 112 й е наложено административно наказание - глоба в размер на 200.00 лева за извършено нарушение на чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112. В жалбата се излагат доводи, че наказателното постановление е неправилно тъй като изложената в него фактическа обстановка не отговаря на действителната такава. 

Производството е по чл. 59 и сл. ЗАНН.
В съдебно заседание, жалбоподателката, редовно призована,  явява се лично и с процесуалния си представител адв.Н., с които поддържат жалбата и искат наказателното постановление да бъде отменено незаконосъобразно.
Административнонаказващият орган – РУ МВР Елин Пелин, редовно призовани не изпращат представител и не вземат становище по жалбата.
РП Елин Пелин редовно призовани не изпращат представител.
Съдът след като провери законосъобразността на атакувания административен акт и обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено от фактическа страна следното:
Наказателно постановление № 112/28.08.2018 г. на  началника на РУ Елин Пелин е издадено въз основа на АУАН № 112/08.08.2018 г. съставен от А. *** срещу М.Д.Л., за това, че: ”На 08.08.2018 г. около 16,30 ч. в с.Лесново ползва  не по предназначение ЕЕН 112, като подава сигнал и иска съдействие от служителите на полицията, без да има основателна причина за това. Лицето подава недействителен сигнал, че на 08.08.2018 г. около 16,20 ч. съседката й е нанесла побой. Г-жа Л. беше във видимо нетрезво състояние. Недействителния сигнал е подаден от мобилен телефон № 0878 520 800, с което виновно е нарушил чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112, поради което на основание чл.53 ал.22 от ЗАНН и чл.37 от ЗНССПЕЕН 112 й е наложено административно наказание - глоба в размер на 200.00 лева.
От АУАН  № 112/08.08.2018 г. се установява, че същия е съставен от А. *** присъствието на свидетеля С.А.И. срещу М.Д.Л., за това, че: ”На 08.08.2018 г. около 16,30 ч. в с.Лесново ползва  не по предназначение ЕЕН 112, като подава сигнал и иска съдействие от служителите на полицията, без да има основателна причина за това. Лицето подава недействителен сигнал, че на 08.08.2018 г. около 16,20 ч. съседката й е нанесла побой. Г-жа Л. беше във видимо нетрезво състояние. Недействителния сигнал е подаден от мобилен телефон №…… с което е нарушил  чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН-112”. АУАН е връчен на жалбоподателя на 08.08.2018 г..
  От справка от журнала воден във ФСМП Елин Пелин се установява, че на 08.08.2018 г.  е пригледана като пациент М.Л.Д. за обработка на рани с бинт  и марля. Сигнала е получен  в 16,31 ч., като на място е заварена и полиция.
  От писмо изх. № 262000-2675/02.11.2018 г. се установява, че в РУ Елин Пелин няма издадена заповед, с която А.П.Г. да е упълномощен да съставя АУАН по ЗНССПЕЕН.
  Представени са и писмени доказателства, удостоверяващи здравословното и материално състояние на жалбоподателката М.Л..
            В хода на проведеното съдебно производство са  разпитани свидетелите  А.П.Г. и М. Т. И.. Свидетелят Г. заявява, че не си спомня случая и поддържа изложената в АУАН фактическа обстановка. Твърди, че във връзка с изпълнение на службата му посещават много подобни случаи и не може да си спомни подробности за конкретния.
           Свидетелката И. разказва, че на 08.08.2018 г. била в с.Лесново и се обадила по телефона на жалбоподателката, за да се видят. Жалбоподателката й казала, да я изчака, тъй като ще отиде до съседката си, да й даде някакви пари и ще дойде. След около десет минути М. дошла при свидетелката И., но имала кръв по лицето – около носа, устата и по окото. Жалбоподателката Л. й казала, че съседката й я ударила със златния си пръстен по лицето. Свидетелката И. казала на жалбоподателката, че трябва задължително да се обади на тел.112 и на спешна помощ щом като са я нападнали и са я били и има наранявания. Л. се обадила, но свидетелката Иванова сочи, че си тръгнала заедно със своя приятел, тъй като нямали време да чакат идването на полицията и линейката. По-късно тя се обадила на М.Л. и се поинтересувала какво е станало, защото била притеснена  за нараняванията, които имала жалбоподателката, а тя й казала, че е дошла бърза помощ и полиция. Според свидетелката Иванова жалбоподателката не била употребила алкохол по време на тази среща и имало нужда да се обади на тел.112, за да получи помощ в конкретната ситуация.
   При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:
   Жалбата е подадена в срок от процесуално легитимно лице – наказания с наказателното постановление и е процесуално допустима, а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна, поради което атакуваното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено по следните съображения:
   Настоящият състав констатира нарушения, които по своята същност съставляват съществени такива и водят до опорочаване на административнонаказателното производство.
     Първото и основно основание за законосъобразност на всеки акт в административнонаказателното производство, в това число на наказателното постановление и АУАН, въз основа на който е издадено е те да бъдат издадени от компетентен орган, като компетентността може да произтича както пряко от закона, така и да бъде делегирана. В производството пред районния съд, който в случая има качеството на въззивна инстанция, на въззиваемата страна е тежестта да докаже, че наказателното постановление е издадено в съответствие с неговата материална компетентност и че АУАН е съставен от актосъставител, притежаващ в съответствие с чл.37, ал.1 от ЗАНН права да съставя АУАН по съответния закон. В настоящия казус вмененото нарушение на жалбоподателя е по чл.28 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, като чл.32, ал.2 от същия закон предвижда, че „Наказателното постановление се издава от Директора на Дирекция „Национална система 112” или от Директор на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи или от оправомощени от тях длъжностни лица”. Тази разпоредба урежда общото правомощие на ръководителя на посоченото ведомство и възможността на същия да делегира правата си по издаване на НП. Делегираното правомощие по чл.47, ал.2 от ЗАНН следва да бъде доказано по несъмнен начин и това задължение не е самоцелно, а е свързано с основно право на нарушителя, който трябва да знае, че наказващият орган е компетентен и има право да му наложи съответното административно наказание. В конкретния случай материалната компетентност на наказващия орган не е доказана по никакъв начин. При така изясненото съдът намира, че атакуваното наказателно постановление не е издадено от компетентен орган. В конкретния случай не се събраха доказателства за компетентно делегиране нито на актосъставителя, нито на Началника на РУ Елин Пелин, въпреки, че съдът служебно е изискал информация в тази насока.
Съдът не приема за безспорно установена и посочената в наказателното постановление фактическа обстановка. Действително, жалпободателката Л. се е обадила на номера за спешни повиквания на посочената в АУАН и НП дата, но наказващият орган не доказа по несъмнен и категоричен начин, че жалбоподателката е използвала телефона не по предназначение или е предала неверен и заблуждаващ сигнал. От описаната фактическа обстановка в АУАН и наказателното постановление не става ясно, кое от двете нарушения - ползване на телефона не по предназначение или предаване на неверни данни, се твърди да е осъществила жалбоподателката. В § 1, т.1 от ЗНССПЕЕН-112 е посочено, че „единен европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕН 112) е единен европейски телефонен номер, определен в Националния номерационен план, който се използва при необходимост от спешна помощ при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите.“ В случая от събраните по делото гласни доказателства, чрез разпит на свидетелката Миглена Иванова и приложенана по делото извадка от журнала на ФСМП Елин Пелин се установява, че жалбоподателката е имала за цел да сигнализира компетентните органи, за да извършат проверка и установят твърдените от нея факти, че й е нанесен побой, както и да й се окаже медицинска помощ, във връзка с нанесени травматични увреждания в областта на лицето. С оглед на изложеното и при налични съмнения относно извършване на незаконосъобразни действия /било то нарушения или престъпления/ не бива да се ограничава възможността за достъп на всеки един български гражданин до този номер за спешни повиквания. 
Не става ясно, кое от изложеното АНО е приел за неверни данни. За да бъде квалифициран като такъв сигналът следва да е неверен и заблуждаващ относно фактите, във връзка с които се твърди, че е необходимо ангажиране ресурса на държавата като – изпращане на екип на бърза помощ или на полицията. В случая се установи, че действително жалбоподателката е имала нансени травми по лицето, а обстоятелството, че полицейските служители не са установили по безспорен начин на какво се дължат тези травми,  не води до извода, че сигналът е неоснователен. В съдебно заседание актосъставителят не изложи подробности около случая, тъй като заяви, че не си го спомня, поради което фактическата обстановка не бе изяснена по един безспорен начин, от който да се установява, че за актосъставителя е било ясно че подадената от жалбоподателката информация е била невярна или телефона е използван не по предназначение и въпреки това се пристъпило към съставяне на АУАН при неизяснена фактическа обстановка. 
От всички събрани доказателства по делото не се доказва извършването на нарушението. Недопустимо е лицата да носят административнонаказателна отговорност въз основа само на предположения дали е извършено вмененото нарушение. Тъй като административнонаказателното обвинение не е доказано по несъмнен начин, неправилно е издадено обжалваното наказателно постановление. Наказаващият орган е следвало да се убеди категорично в неверността на сигнала или че обаждането не е по предназначение. В противен случай би се възпрепятствала целта на ЗНССПЕЕН 112, а именно – реакция в спешни случаи и защита на гражданите, а не последните, под страх от отговорност, преди да се обадят да трябва да си обезпечават доказателства, че действително имат нужда от помощ.
		 Ето защо разгледаните по-горе нарушения на процесуалните правила са съществени такива, тъй като се отнасят до законово регламентирано съдържание на АУАН и наказателното постановление и  всяко едно от тях съставлява абсолютно основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление, тъй като е довело до непоправимо засягане на основни институти, каквито са правото на защита на наказаното лице и законоустановеността на наказанието.
             Воден от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

                                     Р   Е   Ш   И :

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 112/28.08.2018 г. на  началника на РУ Елин Пелин.
              Решението подлежи на касационно обжалване по реда на глава ХІІ от АПК пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му.

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:
      

































                                           


