6

Р Е Ш Е Н И Е № 1499
гр. Сандански, 23.06.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и трети юни две хиляди и четиринадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     				   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Мария Малинска, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 65 по описа на съда за 2014 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 1214 от 18.12.2013 г., издадено от инж. Г. С. Я., директор на РДГ – XXXXXXXXXX, упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 г. на Министъра на МЗХ, с което на С. Г. Т., с ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 275, ал.1, т.2, вр. с чл. 257, ал.1 от Закона за горите, във вр. с т.42 от Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на 211, ал.1, т.1 от ЗГ, чл.15 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрол и опазване на горските територии и т.25 от Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. 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, че АУАН и НП не съдържат задължителните реквизити съгласно ЗАНН. В съдебно заседание жалбата е поддържана от жалбоподателя и процесулания му представител, като доразвиват доводите си. Претендират разноските по делото във връзка с ангажирането на адвокат.
Представител на административно-наказващия се явява. Пледира за потвърждаване на НП. В писмена защита развива подробни съображения.
Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, не изпраща свой представител. 
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 30.12.2013 г. /л.10/, а жалбата срещу същото, подадена на 07.01.2014 г., т.е. в предвидения в ЗАНН 7-дневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят С. Г. Т., с ЕГН XXXXXXXXXX, живее в с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX.
На 19.11.2013 г. в 17.30 ч. свидетелите Л. Й. Л. – горски инспектор при РДГ XXXXXXXXX и колегата му В. Х. Х. изпълнявали служебните си задължения, когато установили, че С. Г. Т. не е попълнил реквизита адрес на получател на дървесината и неправилно е попълнил реквизитите за бройки и кубатура в издадените от него на 19.11.2013 г. в качеството му на длъжностно лице /служител на ТП „ДГС” XXXXXXXXX/ превозни билети : № КС 246246/001091 от 19.11.2013 г. и № КС 246246/001090 от 19.11.2013 г., действайки в нарушение на задълженията си по чл.211, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.15 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрол и опазване на горските територии и т.25 от Заповед № 722/18.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
За извършената проверка на 19.11.2013 г. в гр. XXXXXXXXXX, свидетелят Л. съставил констативен протокол, който бил подписан от него, от свидетеля Х. и от провереното лице И. Д.. В гр. XXXXXXXXX на 25.11.2013 г. срещу С. Т. бил съставен акт  за установяване на административно нарушение. Актът му е бил предявен, той се запознал със съдържанието му, възразил, че отразеното в акта не е вярно, тъй като измерената дървесина съответства на количеството в превозния билет, подписал го и получил препис от него. 
Въз основа на административно наказателната преписка на 18.12.2013 г. било издадено наказателно постановление № 1214, от инж. Г. С. Я., директор на РДГ – XXXXXXXXXX, упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 г. на Министъра на МЗХ, с което на С. Г. Т., с ЕГН XXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 275, ал.1, т.2, вр. с чл. 257, ал.1 от Закона за горите, във вр. с т.42 от Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на 211, ал.1, т.1 от ЗГ, чл.15 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрол и опазване на горските територии и т.25 от Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
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 Л. Л. и В. Х. 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. При анализа на доказателствените средства съдът даде вяра на показанията на свидетелите. Тези показания, съдът кредитира като последователни и непротиворечиви относно основния факт от предмета на доказване. 
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 издаденото НП 1214/18.12.2013 г. не отговаря на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. НП страда от съществени пороци, които водят неминуемо до отмяната му. Едно деяние, въздигнато от законодателя в административно нарушение, следва да бъде индивидуализирано по време и място. В чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН е посочено, че задължително следва да бъде посочено "датата и мястото", където е извършено то. В наказателното постановление не е посочено кога и къде е извършено нарушението, посочено е единствено кога е открито нарушението, като не е посочено дори къде е открито то. Липсата на посочване на тези обстоятелства, като необходима част от съдържанието на АУАН и НП, съставлява нарушение на чл.42, т.6 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, 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. Всички други документи могат да бъдат само доказателства в подкрепа на констатациите в акта. 
На следващо място, съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото НП не отговарят на изискванията на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В АУАН и в НП липсва описание на нарушението по изискуемия от закона начин и обстоятелствата при които е извършено. Направеното общо описание не съответства на законовото изискване за пълно фактическо описание на нарушението и с посочване на елементите на обстоятелствата, при които то е осъществено. 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 случая не е посочено в какво се е изразило неправилното посочване на бройки и кубатура в издадените от него превозни билети, т.е. какво е посочено в превозните билети и какво е реалното положение. Нарушението е допуснато, както при съставянето на акта за установяване на административно нарушение, така и при издаване на наказателното постановление. 
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.
И макар че при констатиране на съществени процесуални нарушения, съдът да не е длъжен да се произнася по съществото на спора, за пълнота на мотивите ще стори и това.
Съгласно чл. 211, ал.1 от ЗГ: „Дървесината се транспортира от временен склад, придружена с превозен билет.». Тази разпоредба няма т.1, както неправилно е цитирано в НП. В т.25 от Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите подробно са записани реквизитите, които трябва да съдържа превозния билет, включително точен адрес на доставка, реквизити за бройка и кубатура. 
Съгласно чл. 257, ал.1 от ЗГ „Наказва се с глоба от 300 до 5000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице или лице, упражняващо лесовъдска практика, което: не изпълни или изпълни несвоевременно задължения или контролни правомощия»
Съгласно т.42 от Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите «Действия, извършени в нарушение на настоящата заповед да се считат за нарушения по смисъла на чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ.»
Чл.15 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрол и опазване на горските територи е с 6 алинеи, като не става ясно коя точно алинея се твърди, че е нарушена.
Но независимо от гореизложеното, съдът намира, че не се установи в превозните билети да не се съдържат горецитираните реквизити. Твърдението на актосъставителя и свидетеля при установяване на нарушението, че е налице разминаване между установеното на място при замерването на дърветата и отразеното в превозните билети не води до нарушение на цитираните разпоредби, които сочат на липса на реквизити. 
	Основателни в случая се явяват възраженията на жалбоподателя, че отразеното в наказателното постановление не отговаря на действителната фактическа обстановка, тъй като така и не се доказа по несъмнен начин, че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението, за което е санкциониран. В тежест на административно-наказващия орган е да докаже твърденията си, подкрепени с валидни доказателства, което в случая не беше сторено.
Във връзка с претендираните от жалбоподателя разноски за възнаграждение на упълномощения адвокат, представлявал го по делото, следва да се има предвид, че в ЗАНН не е регламентирана процедура за присъждане на разноски в полза на страна в административно-наказателното производство. Процедурата по обжалване на наказателните постановления пред районния съд е уредена в чл. 59 – чл. 63 от ЗАНН. Съгласно чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. В ЗАНН не е уредена отговорността за разноски на страните и съгласно чл. 84 от ЗАНН, доколкото в този закон няма особени правила, за определяне на разноски на свидетели и вещи лица, се прилагат разпоредбите на НПК. В конкретният случай жалбоподателят не е правил разноски за свидетели и вещи лица, а само за заплащане възнаграждение на ангажирания от него адвокат. Съгласно Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009г. на ВАС по тълкувателно дело № 7/2008г. в производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, при субсидиарно прилагане на НПК, когато наказателното постановление е отменено, не се присъждат разноски в полза на нарушителя, както когато подсъдимият бъде оправдан в наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата. В този смисъл са и  Определение № 8076/01.08.2003г. по адм. дело № 67038/2003г. на ВАС и Определение № 3465/25.03.2008г. по адм. дело № 3343/2008г. на ВАС. По настоящото дело други разноски от жалбоподателя, освен заплащане на адвокатско възнаграждение, не са правени, поради което съдът счита, че направеното искане следва да се остави без уважение.  
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1214 от 18.12.2013 г., издадено от инж. Г. С. Я., директор на РДГ – XXXXXXXXXX, упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 г. на Министъра на МЗХ, с което на С. Г. Т., с ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 275, ал.1, т.2, вр. с чл. 257, ал.1 от Закона за горите, във вр. с т.42 от Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на 211, ал.1, т.1 от ЗГ, чл.15 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрол и опазване на горските територии и т.25 от Заповед № 722/18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
ОСТАВЯ без уважение искането на адвокат Ю. за заплащане на сторените по делото разноски за адвокатски хонорар.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

