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Р Е Ш Е Н И Е № 1498
гр. Сандански, 23.06.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 143  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 № 1-07 от 04.02.2014 г., издадено от И. Н. П. на длъжност началник отдел „Рибарство и контрол” – XXXXXXXXXX, упълномощен да издава НП със заповед № РД 09-25/21.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните, с което на К. С. Ш., ЕГН XXXXXXXXXXX, от с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, на основание чл.85а от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, за нарушение на чл.49а от същия закон му е наложена глоба в размер на  500 /петстотин/ лева. 
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че не е извършил посоченото в НП нарушение. В съдебно заседание жалбоподателят и процесуалният му представител поддържат жалбата, като доразвиват съображенията си. 
Административно-наказващия орган, редовно призован изпраща представител в съдебно заседание Представител на административно-наказващия се явява. Пледира за потвърждаване на НП. 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. НП е връчено на жалбоподателя на 13.02.2014 г. /л.6/, а жалбата срещу същото е депозирана по пощата на 17.02.2014 г. /л.2/. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо. 
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Административнонаказателното производство е започнало със съставянето на представения по делото акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с бланков №0003106/03.12.2013 г., съставен от Х. М. Н. на длъжност главен инспектор РК отдел-Благоевград. В обстоятелствената част на акта е посочено, че на 05.12.2013 г. в 13,00 ч. К. С. Ш., ЕГН XXXXXXXXXX от с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX на Кооперативния пазар /новата част в близост до Автогара-гр. XXXXXXXXXXX/ извършва продажба на риба «шаран» и не представя декларация за произход, документ за първа продажба, търговски или платежен документ за рибата в нарушение на чл.49а от ЗРА. АУАН не е бил връчен на жалбоподателя, тъй като същият е отказал да го получи, който отказ е скрепен с подписа на свидетеля А. Г.. Фактическите констатации съдържащи се в АУАН са възпроизведени в обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление/НП/. 
На 12.02.2013 г. началник сектор „Рибарство и контрол – XXXXXXXXX”, упълномощен да издава НП със заповед № РД 09-1300/09.11.2012 г. на министъра на земеделието и храните издал наказателно постановление № 1-20 от 12.02.2013 г., с което на К. И. Д., ЕГН XXXXXXXXXX от с. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, общ. XXXXXXXXXXX, за нарушение на чл.35, ал.1, т.7, във вр. с чл.73, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите му е наложена глоба в размер на  1500 /хиляда и петстотин/ лева. 
Така установената фактическа обстановка, съдът възприе след обсъждане и преценка на обясненията на жалбоподателя, показанията на свидетелите Х. Н., А. М., Б. П., С. Ш., А. Г. и писмените доказателства. Представени са НП № 1-07/04.02.2014 г., АУАН № А/03.12.2013 г., констативен протокол № 151/2013 г., заповед № РД09-25/21.01.2014 г., декларация за произход от 05.11.2013 г., удостоверение изх. № 1315/04.12.2012 г. от «XXXXXXXXXXX» ООД, удостоверение изх. № 616/11.07.2012 г. от К. С. Ш., удостоверение за регистрация на животновъден обект № 599/22.11.2012 г. 
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 не даде вяра на обясненията на жалбоподателя и на св. П. и св. Ш., че са били представени  декларация за произход, документ за първа продажба, търговски или платежен документ за рибата, тъй като твърдения в подобен смисъл са в противоречие с представените в съдебно заседание декларация и удостоверения, включително противоречат на показанията на свидетелите Х. Н., А. М. и А. Г., на чийто показания съдът даде изцяло вяра като последователни, непротиворечиви, както вътрешно, така и помежду си и които звучат житейски логично.
	Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. АУАН е съставен и НП е издадено от компетентен орган, съгласно Заповед № РД 09-25/21.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци, обстоятелствата, при които е извършено, затова не е основателен доводът на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения в тази връзка. Не е съществено процесуално нарушение отсъствието в акта и НП на описание на доказателствата, които потвърждават нарушението. Неоснователно е възражението на процесуалния представител на нарушителя, че не е връчен АУАН на нарушителя. От разпита на свидетелите, чийто показания съдът кредитира и от отразения в АУАН отказ за получаване на АУАН от нарушителя, скрепен с подписа на едни свидетел, се установява, че нарушителят сам се е поставил в невъзможност да получи екземпляр от АУАН, което не нарушава правото му на защита.
От доказателствата по делото не се установява различна фактическа обстановка от установената в издаденото НП, като фактът, че е била предлагана за продажба риба «шаран» не се оспорва от жалбоподателя и процесуалния му представител. Единствено се възразява, че жалбоподателят е имал документи за произход и първа продажба, но такива не са представени както пред АНО, така и в настоящото производство. Представените по делото търговски документи се отнасят до различни видове риба от установените по делото – за отглеждане на пъстърва, но не и за продажба на шаран, поради което и не се доказва, че жалбоподателят  е имал за посочените  в АУАН и НП видове риба предлагани за продажба, някой от документите по чл.49 от ЗРА, подробно описани в АУАН – декларация за произход, документ за първа продажба, търговски или платежен документ за рибата. Липсата на такива документи и съответно непредставянето му представлява нарушение по чл.49а от ЗРА, както правилно е квалифицирано извършеното нарушение и от АНО в издаденото НП. Що се отнася до декларацията за произход, видно е че същата е с дата 05.11.2013 г. и в нея е вписано, че предназначението на шарана е за съхранение, а не за продажба. При определянето на наказанието административно наказващият орган е наложил предвиденото в чл.85а от ЗРА за това нарушение наказание имуществена санкция. При определяне размера на наказанието административно наказващия орган е съобразил обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН от значение за определяне на наказанието, включително е взел предвид смекчаващите вината обстоятелства, че на жалбоподателя не са налагани санкции за извършени  в предходен момент други нарушения на ЗРА и правилно е определил размера на наказанието на 500 лв., което е минимума предвиден в чл.85а от ЗРА. Конкретният казус не се отличава съществено от обичайните случаи на нарушения на изискванията при продажба на риба и други водни организми и от деянието са настъпили предвидените в закона обществено опасни последици, което изключва неговата маловажност. Нарушението е формално, на просто извършване. 
Поради изложеното съдът прие, че обжалваното постановление е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди. 
Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът            

Р    Е    Ш    И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1-07 от 04.02.2014 г., издадено от И. Н. П. на длъжност началник отдел „Рибарство и контрол” – XXXXXXXXX, упълномощен да издава НП със заповед № РД 09-25/21.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните, с което на К. С. Ш., ЕГН XXXXXXXXXXX, от с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, на основание чл.85а от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, за нарушение на чл.49а от същия закон му е наложена глоба в размер на  500 /петстотин/ лева. 
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:



