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Р Е Ш Е Н И Е № 34 
гр. Сандански, 07.01.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на четиринадесети декември 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. № 692 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 № 1267 от 28.09.2012 г., издадено от инж. И.Г., директор на Регионална дирекция по горите – XXXXXXXXX, с което на Г. С. Д., с ЕГН XXXXXXXXXXXX, с адрес гр. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, обл. XXXXXXXXX на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 96, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл. 58, ал.1 от същия закон.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна като неправилно и незаконосъобразно. Изложените доводи се свеждат до това, че жалбоподателят не е извършил визираното в него нарушение. Навеждат се доводи и затова, че е нарушена процедурата по издаването на НП. Сочи се, че АУАН и НП не съдържат задължителните реквизити. В съдебно заседание жалбата е поддържана от жалбоподателя. Процесуалният му представител излага подробни съображения в насока липса на задължителните реквизити в АУАН и в НП, включително недоказаност на нарушението, с оглед посочването в НП на различна дата на извършване на нарушението, от тази посочена в АУАН.
Представителят на административно-наказващия орган в писмено становище твърди, че жалбата е неоснователна и издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно. Излага съображения затова.
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 12.10.2012 г. /л.10/, а жалбата срещу същото е подадена по пощата на16.10.2012 г. /л.11/.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Г. С. Д. е на 52 години, живее в гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX.
Свидетелят А. Н. С. е горски надзирател в ДГС-с. XXXXXXXXXX, а колегата му К. Г. Ч. е старши лесничей в същото стопанство. На 10.05.2012 г. била извършена комплексна проверка на наличните документи в ДГС-с. XXXXXXXXXXX, при която комисия установила, че в един от документите – разрешително за лов в землището на с. Голешево на територията на ТП ДГС XXXXXXXXXXX не са вписани всички реквизити за групов лов на дива свиня, за което била оставена бележка на свидетеля Ч., който да състави АУАН. На 10.05.2012 г. свидетелят Ч. в присъствието на свидетеля С. съставил АУАН №799/14.06.2012 г., затова че на 16.12.2011 г. Г. С. Д. не е вписал всички реквизити за групов лов на дива свиня в разрешителното. АУАН бил оставен за запознаване и връчване на жалбоподателя, който се запознал със същия на 11.05.2012 г., като написал възражение, че е на особено мнение и екземпляр от същия получил на 07.06.2012 г.
Въз основа на административно наказателната преписка на 28.09.2012 г. от директора на РДГ-XXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление №1267/28.09.2012 г., с което на Г. С. Д., с ЕГН XXXXXXXXX, с адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, обл. XXXXXXXXX на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 96, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл. 58, ал.1 от същия закон.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. Така установената фактическа обстановка, съдът възприе след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите А. С. и К. Ч. и писмените доказателства. 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. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите по делото като последователни и непротиворечиви, от които се установява, че не те са установили извършване на нарушението, а това е станало от други лица.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
При извършената проверка, 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: 
На първо място, съдът намира, че съставяният акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него НП не отговарят на изискванията съответно на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Както в АУАН, така и в НП липсва пълно и изчерпателно описание на нарушението, липсват обстоятелствата при които е извършено. Не става ясно в какво качество Г. Д. е издал разрешителното за лов, кое е това разрешително за лов /№, дата на издаване и т.н./, включително кои реквизити не са вписани,за да може жалбоподателят и защитникът му да защитят в пълна степен правата си, а и съдът да направи извод има ли осъществено нарушение на разпоредбата на чл.58, ал.1 от ЗЛОД, съгласно която в разрешителното за лов се вписват имената на ловците, номерата на ловните билети, начинът, датата и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за лов дивеч и името на ръководителя на лова при групов лов. Липсата на посочване на тези обстоятелства, като необходима част от съдържанието на НП, съставлява нарушение на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – липса на описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, което ограничава правото на защита на нарушителя да узнае в пълнота нарушението, в извършването на което е обвинен, за да се брани адекватно срещу НП, а от друга страна посочването на различни дати – в АУАН е посочена за дата на извършване на нарушението – 16.12.2011 г., а в НП дата 10.05.2012 г., което води до невъзможността на съда да следи за спазването на сроковете по чл. 34 от ЗАНН. Всички други документи могат да бъдат само доказателства в подкрепа на констатациите в акта. Разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН са императивни, защото осигуряват правото на защита на привлечения към административно-наказателна отговорност, включващо и правото му да знае в какво точно административно нарушение е обвинен, за да може да организира защитата си в пълен обем. В административно наказателните производства няма място търсенето на целесъобразност, нито е процесуално допустимо съдът да върши работата на наказващия орган по формулирането и доказването на неговите твърдения и актове. Процедурата по ЗАНН е санкционна и е в тежест на наказващия орган да я проведе законосъобразно, завършена с правилни актове, като докаже твърденията си, обективирани в тях с валидни доказателства.
На следващо място, дори да се приеме, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, то не се доказа по безспорен начин, че именно на 10.05.2012 г. жалбоподателят е нарушил процесната разпоредба.
Предвид горното, съдът намира, че са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН, а щом това е така, то наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова, следва да бъде отменено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1267 от 28.09.2012 г., издадено от инж. И. Г., директор на Регионална дирекция по горите – XXXXXXXXXXX, с което на Г. С. Д., с ЕГН XXXXXXXXXXXX, с адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, обл. XXXXXXXXXXX на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 96, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл. 58, ал.1 от същия закон.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

