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Р Е Ш Е Н И Е № 1305
гр. Сандански, 08.06.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на седми май две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     		 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Донка Бабанова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 256  по описа на съда за 2015 г.
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 01-СК от 26.02.2015 г., издадено от А. М. Т. – кмет на Община XXXXXXXXXX, с което на Л. И.в М., с адрес гр. XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” №XX, на основание чл.232, ал.2 от ЗУТ, във вр. с чл.223, ал.1, т.11 и чл.239, ал.1, т.6 от ЗУТ му е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 148, ал.1 от ЗУТ.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че не е извършено посоченото в него нарушение и че са допуснати съществени процесуални нарушения, като не са спазени сроковете за съставяне на АУАН, визирани в чл.34, ал.1 от ЗАНН. В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява и не изпраща свой процесуален представител.
Административно-наказващия орган, редовно призован изпраща представител в съдебно заседание и оспорва депозираната жалба, като твърди че същата е неоснователна. 
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 22.03.2015 г., а жалбата срещу същото е подадена на 27.03.2015 г.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят М. притежава имот, находящ се в с. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, който граничи с имота на А. Р.Ш.. До имота си от страна на Ш. тъжителят е направил черен път преди години, който в течение на времето, след жалби от страна на Ш. до съответните институции, бил разрушаван. През месец април 2014 г. жалбоподателят М. отново изградил, без необходимите строителни книжа, черен път през общински имоти № 000360 и № 000354 в землището на с. XXXXXXXXXX, Община XXXXXXXXXXXX, с дължина на трасето около 300 линейни метра и ширина до 2,50 м.
Нарушението било установено с констативни актове № 70-ИЛ/12.11.2014 г. и № 71-ИЛ/12.11.2014 г. на Община XXXXXXXXXX, въз основа на които е съставен АУАН №1/21.01.2015 г., при условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН – в отсъствие на нарушителя, който не се явил за съставяне на АУАН след отправена до същия покана /видно от разписка – л.6 от преписката/.
На 26.02.2015 г. кмета на Община XXXXXXXXXX издал обжалваното наказателно постановление № 01-СК от 26.02.2015 г., издадено от А. М. Т. – кмет на Община XXXXXXXXXXX, с което на Л. И. М., с адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” №XX, на основание чл.232, ал.2 от ЗУТ, във вр. с чл.223, ал.1, т.11 и чл.239, ал.1, т.6 от ЗУТ му е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 148, ал.1 от ЗУТ.
Така установената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на представените по делото писмени доказателства – НП № 01-СК/26.02.2015г., писмо с изх.№ 94-00-514/21.03.2015г. от Община-XXXXXXXXXXX до Л. И.М., постановление  за отказ да се образува досъдебно производство от 23.09.2013г.,известие за доставяне  с пощенско клеймо от 20.03.2015г., всичките в заверено ксерокскопие, НП № 01-СК/26.02.2015г., констативен протокол от 02.04.2015г. писмо с изх.№ 10-00-49/1/ от 17.03.2015г. от Община –XXXXXXXXXX до кметски наместник на с.XXXXXXXXXXX, писмо с изх№ 92-50-1222/19.12.2014г. от Община-XXXXXXXXXX до Л. И. М., разписка от 16.01.2015г., акт № 1/21.01.2015г., ведно с разписка, констативен протокол  от 23.02.2015г., констативен  акт № 70-ИЛ от 12.11.2014г., ведно със скица и разписка  за връчването му, констативен акт № 71-ИЛ/12.11.2014г., акт № 1479/17.12.2014г., скица К00178/26.11.2014г., акт № 1470/26.11.2014г., скица № К00177/26.11.2014г.,писмо с  изх.№ 11-00-936/2/ от 19.12.2014г. от Община –XXXXXXXXXX до Л. И. М., писмо с изх.№ 10-50-6/13.01.2014г. от Община-XXXXXXXXXX до Кметски наместник на с.XXXXXXXXXXX, известие за доставяне  от 16.01.2015г., разписка от 16.01.2015г., констативен акт от 28.01.2015г.-всичките в заверени ксерокскопия и жалба от А. Р. Ш. с Вх.№ 94-00-889/28.04.2014г.-заверено ксерокскопие, както и въз основа на гласните доказателства, събрани чрез разпит на свидетелите И. Л., В. Х. и К. Ф..
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 даде вяра на показанията на свидетелите И. Л., В. Х. и К. Ф., като съобрази непосредствените си впечатления от изложението им в хода на съдебното следствие, както и обстоятелството, че гласните доказателствени материали кореспондират с отразеното в приетите от съда писмени актове. Свидетелите пресъздават свои непосредствени възприятия, придобити в хода на проверката и чийто показания са последователни и логични.  
	При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:
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 и НП са издадени от компетентни органи. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават. 
Съгласно чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. 
Горепосочените срокове са преклузивни и изтичането им без да е съставен АУАН, съответно съставяне на акт след изтичането им, води до невъзможност да бъде реализирана административнонаказателна отговорност. Установените хипотези се намират в отношение на алтернативност, поради което наличието на едната от тях има за последица невъзможност да се образува, респ. прекратяване на образуваното административно наказателно производство. Следователно процесуално нарушение ще е налице както, когато актът е съставен в тримесечния срок от откриване на нарушителя, но след изтичане на едногодишния срок от извършване на нарушението, така и когато нарушителят е открит в рамките на едногодишния срок от извършване на нарушението, но актът е съставен след изтичането на три месеца от откриването на нарушителя.
Първият срок /3 - месечен/ започва да тече от деня, в който органът, който е овластен да състави акта, е узнал кой е нарушителят. От приложената по делото преписка се установява, че контролният орган, установил нарушителя, е Община XXXXXXXXXX. От показанията свидетелите и от констативните протоколи, се установява, че нарушителят е открит на 12.11.2014 г., а нарушението е извършено през месец април 2014 г.
При извършената служебна проверка се установи, че АУАН и НП са съставени от компетентните органи съобразно разпоредбите и в законовите срокове, установени в чл.34 от ЗАНН, които имат императивен характер. АУАН е съставен в тримесечен срок от откриване на нарушителя, а НП е издадено в шестмесечен срок от съставяне на АУАН. 
Установи се по делото, че жалбоподателят М. притежава имот, находящ се в с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, който граничи с имота на А. Р. Ш.. До имота си от страна на Ш. тъжителят е направил черен път преди години, който в течение на времето, след жалби от страна на Ш. до съответните институции, бил разрушаван. През месец април 2014 г. жалбоподателят М. отново изградил, без необходимите строителни книжа, черен път през общински имоти № 000360 и № 000354 в землището на с. XXXXXXXX, Община XXXXXXXXXXX, с дължина на трасето около 300 линейни метра и ширина до 2,50 м.
Налице е пряк умисъл при извършване на нарушението.
Съгласно чл.148, ал.1 от ЗУТ „Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон.” 
Съгласно чл.232, ал.2 от ЗУТ „Наказва се с глоба от 1000 до 10 000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лице - участник в строителството, което извършва, разпореди или допусне извършването на незаконен строеж.”
Административно наказващият орган правилно е квалифицирал деянието му като нарушение на посочената норма и го е санкционирал с глоба. Наложената глоба, е в минимален размер от 1000 лева и е съобразена с тежестта на нарушението и отсъствието на данни за други административни наказания, които да са постановени с влезли в сила актове, за което следва да бъде потвърдена.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 01-СК от 26.02.2015 г., издадено от А. М. Т. – кмет на Община XXXXXXXXX, с което на Л. И. М., с адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” №XX, на основание чл.232, ал.2 от ЗУТ, във вр. с чл.223, ал.1, т.11 и чл.239, ал.1, т.6 от ЗУТ му е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 148, ал.1 от ЗУТ.

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

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


