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Р Е Ш Е Н И Е № 2923
гр. Сандански, 20.11.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и тринадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     		   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 751 по описа на съда за 2013 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № ПО-02-43 от 08.08.2013 г., издадено от инж. О. Н. Т., директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXX, съгласно заповед № РД-55/23.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, с което на М. М. А., с ЕГН XXXXXXXXXXX, в качеството му на кмет на с. XXXXXXXXXX, община XXXXXXXX, област XXXXXXXXX, с постоянен адрес област XXXXXXXXX, община XXXXXXXXX, с. XXXXXXXXX, на основание чл. 201, ал.2 от Закона за водите, във вр. с чл.52, ал.1 и ал.4 и чл.53 от ЗАНН му е наложена глоба в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл. 143, т.1 от Закона за водите, с което е осъществил състав на административно нарушение по чл.200, ал.1, т.3 от Закона за водите.
Недоволен от горепосоченото наказателно постановление е останал жалбоподателят, поради което чрез процесуалния си представител обжалва същото в законоустановения срок с оплаквания за незаконосъобразност, необоснованост и като издадено в нарушение на материалния закон. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че жалбоподателят не е извършил визираното в него нарушение, а именно, че не е извършвал конкретни действия в посочения участък. Навеждат се доводи, че описаната фактическа обстановка не отговаря на действителната, както и че е нарушена процедурата по издаването на акта и впоследствие и на наказателното постановление, че липсва пълно и изчерпателно описание на нарушението, с което е нарушено основното право на доверителя му в административно-наказателното производство – да разбере какво точно нарушение се твърди, че е извършил. В съдебно заседание жалбоподателят и процесуалният му представител поддържат изнесеното в жалбата и доразвиват съображенията си.
Представителят на административно-наказващия орган счита, че жалбата е неоснователна и издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено. Излага подробни съображения в с.з. и в писмено становище.
Районна прокуратура – гр. Сандански, не изпраща представител и не взема становище.
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 – наказателното постановление е връчено на нарушителя на 14.08.2013 г. /видно от известие за доставяне-л.8 от делото, където е описан № на писмото, а не на НП – виж л.9/, а жалбата подадена от процесуалния представител на нарушителя по пощата на 16.08.2013 г. /видно от пощенски плик-л.7 от делото/ 
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
На 07.12.2012 г. инж. Ч. М., главен инспектор при БД ЗБР, в присъствието на В.Х. – старши инспектор „Екология” към общ. Администрация XXXXXXXXXX и И. М. – главен инспектор в Дирекция „Контрол” и в присъствието на М. А., извършили проверка във връзка с контрол за извършване на дейности в границите на речните легла. Свидетелят М. съставил констативен протокол, в който отразил, че е извършена сеч на високостеблени дървета от границите на речното легло на река Пиринска Бистрица в участък, който се намира извън границите на урбанизираните територии. Отразил още, че към момента на проверката от границите на речното легло на река Ч. в участък, който се намира извън границите на урбанизирани територии продължава да се извършва изсичане на маркирани дървета, както и извозване на вече отрязани дървета., че дърветата са маркирани с марка № 6 на община XXXXXXXX, която е зачислена на М. М. А. – кмет на с. XXXXXXXXXX, община XXXXXXXX, област XXXXXXXXXXX. Записал още, че сечта на дървета от границите на речните легла се извършва от физически лица на основание разрешителни за сеч, издадени от кмета на с. XXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, а разрешителните за сеч се издават на основание заповед № 136/22.02.2012 г. на кмета на Община XXXXXXXXXX. В констативния протокол било дадено предписание незабавно да се прекратят дейностите по изсичане на дървета от границите на речното легло.
С писмо изх. № КД-0604/14.12.2012 г. била изпратена покана за съставяне на АУАН, адресирано до М. М. А. – кмет на с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, който следвало да се яви на 10.01.2013 г. в 11.00 часа в БД ЗБР-XXXXXXXX. Поканата била получена от същия на 17.12.2012 г., но тъй като не се явил за така възприетото нарушение бил съставен АУАН № КД-04-3/10.01.2013 г., в който били описани констатациите визирани по-горе, като актът бил съставен в присъствието на свидетеля И. Б. М. в отсъствието на жалбоподателя на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН. АУАН бил изпратен в Община XXXXXXXXXX за връчването им на М. А.. След кореспонденция между кмета на Община XXXXXXXXX и БДЗБР-XXXXXXXXXXX, АУАН бил изпратен за връчване от началника на РУП XXXXXXXXXX. На 29.07.2013 г. АУАН бил предявен и връчен на М. М. А., който написал възражение, че не е съгласен с отразеното в АУАН, тъй като всички действия са били в изпълнение на заповед на кмета на Община XXXXXXXXXXX.
Въз основа на административно наказателната преписка на 08.08.2013 г. било издадено наказателно постановление № ПО-02-43 от 08.08.2013 г., от инж. О. Н. Т., директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXX, съгласно заповед № РД-55/23.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, с което на М. М. А., с ЕГН XXXXXXXXXX, в качеството му на кмет на с. XXXXXXXX, община XXXXXXXX, област XXXXXXXX, с постоянен адрес област XXXXXXX, община XXXXXXXX, с. XXXXXXXXX, на основание чл. 201, ал.2 от Закона за водите, във вр. с чл.52, ал.1 и ал.4 и чл.53 от ЗАНН му е наложена глоба в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл. 143, т.1 от Закона за водите, с което е осъществил състав на административно нарушение по чл.200, ал.1, т.3 от Закона за водите.
Изложените обстоятелства съдът прие за установени въз основа на показанията на свидетелите инж. Ч. М., И. М. и В. Х., както и от приложените по делото писмени доказателства, приобщени на основание чл. 281 от НПК, а именноксерокопие от НП № по-02-43/08.08.13 г. на директора на БДЗБР – XXXXXXXXX; ксерокопие от пощенски плик с пощенско клеймо от 16.08.13 г.; заверени ксерокопия на известие за  доставяне от 14.08.13 г.; писмо с изх. № ПО-02-75/09.08.13 г. от БДЗБР – XXXXXXXXXXX до жалбоподателя; НП №  ПО-02-43/08.08.13 г. на директора на БДЗБР – XXXXXXXXXX; заповед № РД-55/23.01.13 г.; заповед № РД-05-177/11.10.12 г. на директора на БДЗБР –  XXXXXXXXXXX; писмо  от РУП –XXXXXXXXX да БДЗБР – XXXXXXXXX от 29.07.13 г.; дощкладна записка от гл. полицай В. Х. от 01.06.13 г.; обяснение от Т. С. А. от 30.06.13 г.; обяснение от М. М. А. от 21.06.13 г.; писмо от община XXXXXXXXXXX до БДЗБР – XXXXXXXXXX  от 11.06.13 г.; АУАН № КД-04-3/10.01.13 г.; ксерокопие на пощенски плик с пощенско клеймо от 30.07.13 г.; известие за доставяне от 19.06.13 г.; писмо  от БДЗБР – XXXXXXXXX  до началника на РУП – XXXXXXXXXX с изх. № КД-03-11/17.06.13 г.; писмо от Община XXXXXXXX с изх. № 24-00-272(1) от 11.06.13 г. до БДЗБР – XXXXXXXX; известие за доставяне от 12.06.13 г.; писмо от БДЗБР с изх. № КД-03-11/10.06.13 г. до кмета на Община XXXXXXXXXX; известие за доставяне от 18.05.13 г.; писмо от БДЗБР – XXXXXXXXXX с изх. № КД-03-11/16.05.13 г. до кмета на Община XXXXXXXXXX; писмо от Община XXXXXXXXXXX с изх. № 24-00-236(2) от 07.05.13 г.; известие за доставяне  от 29.04.13 г.; писмо от БДЗБР – XXXXXXXXX с изх. № КД-03-11/25.04.13 г. до кмета на Община XXXXXXXXXX; писмо от Община XXXXXXXXXX с изх. № 24-00-236/23.04.13 г.  до БДЗБР – XXXXXXXXX; известие за доставяне от 22.03.13 г.; писмо от БДЗБР – XXXXXXXX с изх. № КД-03-11/20.03.13 г. до кмета на Община XXXXXXXXXX; известие за доставяне от 14.02.13 г.; писмо от БДЗБР – XXXXXXXX с изх. № КД-03-11/12.02.13 г. до началника на РУП – XXXXXXXXXX; писмо от РУП – XXXXXXXXXX до БДЗБР – XXXXXXXXXX с вх. № КД-03-11/07.02.13 г.; известие за доставяне от 22.01.13 г.; писмо от БДЗБР – XXXXXXXX  с изх. № КД-03-11/18.01.13 г. до кмета на Община XXXXXXXXX; известие за доставяне от 17.12.12 г.; писмо от БДЗБР – XXXXXXXXX с изх. № КД-06-4/14.12.12 г.; констативен протокол № КД-01-813:07.12.12 г.; писмо от БДЗБР – XXXXXXXX  до кмета на Община XXXXXXXXXXX с их. № РД-04-20/10.02.12 г.; заповед № 136/22.02.2012 г. на кмета на Община XXXXXXXXXX; писмо от БДЗБР – XXXXXXXXXXX с изх. № КД-03-11/10.06.13 г. до кмета на Община XXXXXXXXXX; известие за доставяне от 12.06.13 г.; протокол № 24/30.11.2012 г.  на БДЗБР – XXXXXXXXXX, заповед № 136 от 22.02.12 г. и писмо изх. №  РД-04-20/10.02.12 г. по описа на БДЗБР - XXXXXXXXXXXXX. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им.  Видно е от разпита на свидетелите в съдебно заседание, същите изцяло потвърждават отразените констатации в АУАН. Съдът не установи противоречия в доказателствените материали. Кредитира изцяло събраните по делото гласни доказателства, т.к. същите са логични, обективни и кореспондиращи се и без вътрешни противоречия.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
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 при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него НП не отговарят на изискванията съответно на чл.42, т.3 и т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. 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: 
Както в АУАН, така и в НП липсва пълно и изчерпателно описание на нарушението, липсва дата на извършване на нарушението и обстоятелствата при които е извършено. От НП не става ясно кога е извършено нарушението, кой е извършил сечта на високостеблени дървета от границите на речното корито на река Пиринска Бистрица в участък, който се намира извън границите на урбанизирани територии, посочено е единствено кога е извършена проверката, че сечта се е извършвала от физически лица, но не и кога реално е извършено нарушението, за да може жалбоподателят и защитникът му да защитят в пълна степен правата си. Липсата на посочване на тези обстоятелства, като необходима част от съдържанието на НП, съставлява нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – липса на описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, датата на извършването, 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 липсата на дата на извършване на нарушението - води до невъзможността на съда да следи за спазването на сроковете по чл. 34 от ЗАНН. В този ред на мисли, съдът не коментира и спазването на сроковете по чл.34 от ЗАНН. Всички други документи могат да бъдат само доказателства в подкрепа на констатациите в акта. Разпоредбата на чл.57 от ЗАНН е императивна, защото осигурява 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. 
Съдът счита, че изложеното фактическо описание може да се подведе под разпоредбата на чл.143, т.1 от ЗВ, съгласно който за защита от вредното въздействие на водите се забранява нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици.
Съгласно чл.200, ал.1, т.3 от ЗВ наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което: замърси водите, разруши леглата или бреговете на реките в нарушение на забраните, съдържащи се в чл. 132, 134, 143 и 144 - от 5000 лв. до 15 000 лв.
Съгласно пар.1 от ДР на ЗВ „речно легло" е елемент от релефа, по който временно или постоянно се формира повърхностно водно течение и включва речно корито и крайбрежните заливаеми ивици, поради което и коректно е подведено описаното като нарушение под съответната правна норма.
Но съгласно чл.10 от ЗАНН при административните нарушения подбудителите, помагачите, укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ. Безспорно нарушението е извършено при допустителство. Видно е, че съгласно ЗВ, за описаното в акта, съответно в мотивната част от една страна и в диспозитива от друга на наказателното постановление нарушение състав на допустителство не е уреден, т.е. не е предвидена такава отговорност за кръга от лица, уредени в чл.10 от ЗАНН. 



С оглед на гореизложеното жалбоподателят не следва да понесе предвидената административно наказателна отговорност.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно и неправилно наказателно постановление № ПО-02-43 от 08.08.2013 г., издадено от инж. О. Н. Т., директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXX, съгласно заповед № РД-55/23.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, с което на М. М. А., с ЕГН XXXXXXXXXXX, в качеството му на кмет на с. XXXXXXXXX, община XXXXXXXXX, област XXXXXXXXXX, с постоянен адрес област XXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX, с. XXXXXXXXX, на основание чл. 201, ал.2 от Закона за водите, във вр. с чл.52, ал.1 и ал.4 и чл.53 от ЗАНН му е наложена глоба в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл. 143, т.1 от Закона за водите, с което е осъществил състав на административно нарушение по чл.200, ал.1, т.3 от Закона за водите.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:










