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Р Е Ш Е Н И Е № 3199
гр. Сандански, 06.11.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на десети октомври две хиляди и дванадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	                     				   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова н.а.х.д. № 386 по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 598 от 18.05.2012 г., издадено от инж. И. Г., директор на Регионална дирекция по горите XXXXXXXXXX, упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 г. на министъра на МЗХ, с което на М. Ю. А., с ЕГН XXXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXX, община XXXXXXXXX на основание чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 266, ал.1 от Закона за горите му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл. 108, ал.1 от същия закон и обезщетение в размер на 122,50 лева в полза на ТП ДГС XXXXXXXX, и паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението 4,90 пр. куб.м. широколистни дърва за огрев от зимен дъб, в размер на 323,4 лева в приход на Изпълнителна агенция по горите.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна като незаконосъобразен и неправилен. Изложените доводи се свеждат до това, че жалбоподателят не е извършил визираното в него нарушение. Твърди, че при постановяване на атакуваното наказателно постановление са допуснати съществени нарушения на установените процесуални правила изразяващи се в нарушаване императивните разпоредби на чл.40, ал.1 и ал.2, чл.43, ал.3 от ЗАНН. Алтернативно се иска намаляване размера на глобата до минимума, с оглед тежестта на нарушението и мотивите за неговото извършване.
В съдебно заседание жалбата е поддържана от процесуалния представител на жалбоподателя по изложените в нея съображения. В писмено становище се излагат подробни съображения и се иска отмяна на НП като незаконосъобразно и неправилно.
Представителят на административно-наказващия орган счита, че жалбата е неоснователна и издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено, тъй като жалбоподателят е осъществил състава на чл.108, ал.1 от ЗГ. Относно законосъобразността на акта и издаването на наказателното постановление се изтъкват доводи, че същите са съставени по предвидения в ЗАНН ред.
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. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо. НП е връчено на жалбоподателя на 01.06.2012 г. /л.15/, а жалбата срещу същото заведена в РДГ на 08.06.2012 г. /л.2/.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят М. Ю. А. е на 47 години, живее в с. XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX.
Свидетелите П. Л. П. и И. С. В. са пом. лесничеи при ТП “ДГС XXXXXXXXXXX”. На 14.11.2011 установили, че на територията на ТП ДГС XXXXXXXXX, землище на с. XXXXXXXXX, местността Мачуглец, отдел 277 “г” били отсечени 32 броя дървета от зимен дъб, с общ обем 4,90 пр.куб.м., които били маркирани, без позволително за сеч, като дърветата били с диаметри – 6 броя-10 см., 10 броя-12 см, 8 броя – 14 см, 6 броя – 16 см, 2 броя – 18 см и средна височина 12 м. След среща с бригадата, която извозвала дървата, същите им заявили, че сечта била извършена от М. Ю. А. и още едно неустановено в хода на разследването лице. Свидетелят П. се обадил на М. Ю. А. и го уведомил, че ще му бъде съставен АУАН, то тъй като последният бил възпрепятстван не отишъл на място. 
На 22.12.2011 г. срещу М. Ю. А., в негово отсъствие, бил съставен акт за установяване на административно нарушение, затова че на 14.11.2011 г. 11 часа отсякъл 32 броя дървета от зимен дъб с общ обем 4,90 пр.куб.м., които били маркирани, без позволително за сеч, като дърветата били с диаметри – 6 броя-10 см., 10 броя-12 см, 8 броя – 14 см, 6 броя – 16 см, 2 броя – 18 см и средна височина 12 м., за нарушение по чл.108, ал.1 от ЗГ. В АУАН е отбелязано, че същият отказва да се запознае с АУАН и отказва да получи екземпляр от последния.
Въз основа на административно наказателната преписка на 18.05.2012 г. директорът на РДГ XXXXXXXXX издал обжалваното наказателно постановление въз основа на акта, с което на основание чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 266, ал.1 от Закона за горите му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл. 108, ал.1 от същия закон и обезщетение в размер на 122,50 лева в полза на ТП ДГС XXXXXXXXX, и паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението 4,90 пр. куб.м. широколистни дърва за огрев от зимен дъб, в размер на 323,4 лева в приход на Изпълнителна агенция по горите.
Така установената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на представените по делото писмени доказателства – НП № 598/18.05.2012 г. по описа на РДГ – XXXXXXXXX; Акт № 45/13.01.2012 г.,  констативен протокол вх. № 083/`14.12.2011 г., асортиментна ведомост;  писмо изх. № 07/09.01.2012 г. по описа  на ТП ДГС – XXXXXXXXXX; писмо изх. № 14/05.01.12 г. по описа на РДГ – XXXXXXXXX; писмо изх. № 138/27.12.2011 г. по описа на ТП – ДКС – XXXXXXXXX; рапорт от П. Л. П. с вх. № 457/27.12.2011 г. по описа на Югозападно държавно предприятие  ДГС – XXXXXXXXXX, писмо изх. № 88/21.01.2012 г. по описа на РДГ – XXXXXXXXXX, постановление за отказ да се образува ДП от 30.01.12г., известие за доставяне, заверено ксерокопие на пощенски плик от М. Ю. А., адресирано до РДГ – XXXXXXXXX, заповед №  РД -49-199/16.09.2011 г., както и въз основа на гласните доказателства, събрани чрез разпит на свидетелите П. П. и И. В..
Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, като прие същите за относими към главния факт на доказване в производството и за безпротиворечиви в своята цялост, с изключение на АУАН, в който е отразено, че жалбоподателят е отказал да се запознае с АУАН и да получи екземпляр от същия, тъй като противоречи на показанията на свидетелите, дадени в съдебно заседание, които съдът кредитира изцяло като последователни и безпротиворечиви.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
Съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ, сечите се провеждат въз основа на писмено позволително по образец, издадено от:
1. директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство или оправомощени от него длъжностни лица с висше лесовъдско образование - за горските територии - държавна собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;
2. оправомощено от кмета на съответната община лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии - общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;
3. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, с което горско сдружение е сключило договор;
4. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии извън посочените в т. 1 и 2, с което собственикът има сключен договор за конкретния имот.
Съгласно чл.266, ал.1 от ЗГ , наказва се с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти.
НП е незаконосъобразно от материалноправна страна и следва да бъде отменено на това основание.  Актът въз основа на който е издадено наказателното постановление, е съставен без актосъставителят да има лични и непосредствени впечатления за времето и автора на извършване на нарушението, както и за другите обстоятелства във връзка с описаното нарушение. От събраните по делото доказателства се установи, че проверяващите не са възприели жалбоподателя на място при извършване на проверката. На тази плоскост не е доказано по безспорен начин, че именно М. Ю. А. на 14.11.2011 г. в 11.00 часа е извършил цитираното в АУАН и в НП нарушение. Видно е от показанията на двамата разпитани по делото свидетели, че двамата са установили изсичането на дърветата на 14.11.2011 г. и от други лица са разбрали, че двама работници, наети като секачи от търговец са извършили сечта. Преки-свидетели очевидци на самата сеч не бяха установени и разпитани, а косвените такива не са достатъчни, за да обосноват извод за времето и автора на нарушението. На следващо място, дори да се приеме, че именно жалбоподателят на процесната дата е извършил сечта, то очевидно е в случая, че същият е бил нает като работник в бригада и друго лице му е посочило къде точно да извърши сечта, като в този ред на мисли съдът намира, че липсва умисъл за осъществяване на соченото нарушение. 
Независимо от гореизложеното, съдът счита, че в производството по ангажиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В случая те се изразяват в следното: 
От наличните по делото материали по безспорен начин се установява, че актът, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление, е съставен в отсъствие на представител на наказаното лице – М. Ю. А.. С оглед процедурните правила, очертани в разпоредбите на ЗАНН, които в случая намират приложение, принципно правило, визирано в чл. 40, ал. 1 ЗАНН е, че "актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя...". Изключенията от това правило, даващи възможност за съставяне на акта в отсъствие на нарушителя, са изчерпателно, точно и недвусмислено посочени в разпоредбата на чл. 40, ал. 2 ЗАНН, а именно, "когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставянето на акта". В тази връзка обаче на плоскостта на конкретния казус съдът констатира, че прилагането на разпоредбата на чл. 40, ал. 2 ЗАНН при съставянето на процесния акт е станало, без да са били налице законовите предпоставки за това, доколкото по делото липсват установяващи, че макар да е било известно наказаното лице, търсен, не е могъл да бъде намерен, а що се касае до реализирането на втората, алтернативно предвидена хипотеза в разпоредбата на чл. 40, ал. 2 ЗАНН, необходимо условие за осъществяването на която е наличието на отправена покана, при това конкретна, лицето да се яви за съставяне на акт, с оглед събраните доказателства, също не се установява на плоскостта на конкретния казус, като се има предвид, от една страна, че писмена покана не е била отправяна, а устната такава е била за 14.11.2011 г., когато е съставен констативния протокол. В този ред на мисли актът е съставен на 22.12.2011 г., за която дата по делото пък изобщо липсват доказателства да е била отправяна покана към наказаното лице. И не на последно място, съдът намира, че е нарушена и разпоредбата на чл.43, ал.4 от ЗАНН, а именно, когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя /какъвто е случая/, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава – на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и запознаване, което в случая не е сторено, а е записано единствено, че нарушителят отказва да го получи, което е ограничило правото на защита на наказаното лице да направи възражения в предвидения в закона тридневен срок и да се защити. Констатираните в горния смисъл нарушения на императивно установените процедурни правила в образуваното административнонаказателно производство според съда е достатъчно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление. 
Воден от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН, съдът            

Р    Е    Ш    И :

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 598 от 18.05.2012 г., издадено от инж. И. Г., директор на Регионална дирекция по горите XXXXXXXXXX, упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 г. на министъра на МЗХ, с което на М. Ю. А., с ЕГН XXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXX на основание чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 266, ал.1 от Закона за горите му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл. 108, ал.1 от същия закон и обезщетение в размер на 122,50 лева в полза на ТП ДГС XXXXXXXXX, и паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението 4,90 пр. куб.м. широколистни дърва за огрев от зимен дъб, в размер на 323,4 лева в приход на Изпълнителна агенция по горите.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:


