                                                                             
                                                    Р Е Ш Е Н И Е   № 2125
                                            
                                                  30.09.2015 г., гр.Сандански 
                                              
                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА
        
    САНДАНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, 3-ти наказателен състав, на седми септември през две хиляди и петнадесета година в публично заседание в състав:
                                              Председател:ИВАН ФИЛЧЕВ
                                                                                         Секретар Валентина Томова, 
като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХД № 351 по описа за 2015г., 
за да се произнесе взе предвид следното:
  
            Производството е по реда на раздел V от ЗАНН.
            Образувано е по жалба от Д. Г. Д., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXXXXX“, бл.XX, вх.XX, ап.XX и адрес за съобщения – град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX срещу Наказателно постановление N 1-12/13.01.2015г. на Началник отдел „РК” към Териториално звено „РК” на ИАРА, с което на жалбоподателя на основание чл. 64 от ЗРА  е наложено наказание „глоба” в размер на 400 лева за нарушение на чл.22, ал.1 от ЗРА, като на основание чл.90, ал.1 от ЗРА е отнета един брой въдица марка „Filstar“ – счупена и един брой макара „Alivio“.
            В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от редовно упълномощен  защитник – адвокат М.. От името на доверителя си адв. М. поддържа жалбата, като в съдебните прения излага доводи за незаконосъобразност на НП поради допуснати съществени нарушения и за липса на доказано нарушение, извършено от доверителя му.
          В съдебно заседание административнонаказващият орган Началник отдел „РК” към Териториално звено „РК” на ИАРА се явява лично.В хода на съдебните прения моли съдът да потвърди Наказателното постановление като правилно и законосъобразно.
          От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 
         Жалбата на Д. Г. Д. против Наказателно постановление № 1-12/13.01.2015г. на Началник отдел „РК” към Териториално звено „РК” на ИАРА  е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима. Макар по делото да се представени данни за влязло в сила НП и образувано въз основа на същото изпълнително производство от ТД на НАП, съдът приема, че АНО не е съобразил направеното от жалбоподателя уточнение при посочване на адрес за кореспонденция и неправилно, след като е изпратил НП за връчване на постоянния адрес на жалбоподателя, а не на посоченият от него за кореспонденция е приел, че е налице редовно връчване, съответно – изтичане на срока за обжалване. Неизпълнението на процедурата по съставяне и връчване на АУАН и НП не може да бъде тълкувано във вреда на жалбоподателя, още повече, когато същият изрично и писмено и посочил друг адрес за кореспонденция.  
          На 19.12.2014г. била проведена съвместна акция между служители на ИАРА и служители на  РУ XXXXXXXXXX за установяване на нарушение на разпоредбите на ЗРА в района на село XXXXXXXXXX. Около 13.15 часа на място – поречието на река Струма в района на село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, в близост до въжения мост отишли да извършват проверка свидетелките Т. и З. – служители в  ИАРА, придружавани от свидетелите Д. и П. – служители в РУ XXXXXXXXXX.   При извършвана проверка било забелязано лице, което извършвало риболов с разпъната въдица. При приближаването на проверяващите лицето издърпало въдицата и побягнало. Свидетелят П. му извикал да спря, но лицето продължило да бяга, което наложило П. да го последва. След още няколко повиквания лицето спряло, на място пристигнали и другите проверяващи. Било установено, че това лице е жалбоподателя Д.. От същият било поискано да представи билет за извършване на риболов, но Д. не притежавал такъв. Била извършена проверка дали е издаван на това лице риболовен билет, като било установено, че такъв не е издаван. При установеното свидетелката Т. съставила АУАН №А 0003177, в който изложила установеното нарушение – а именно – извършване на риболов без да притежава билет за любителски риболов. По време на съставяне на АУАН жалбоподателя поставил носената от него въдица в автомобила, като при поискването и от служителите на ИАРА за отнемането и със съставения АУАН представил счупена въдица – без макара. Единият от присъстващите на място служители на РУ XXXXXXXX забелязал къде Д. оставил макарата и я донесъл, при която същата била описана и иззета с АУАН. АУАН бил съставен в присъствието на жалбоподателя, който го подписал и получил препи от него.   В предвидения от закона тридневен срок – на 23.12.2014г. Д. изпратил писмено възражение до Началник отдел „РК“ XXXXXXXXXX. В представеното възражение се оспорва установената в АУАН фактическа обстановка и се иска прекратяване на административното производство. Във възражението е посочен адрес за кореспонденция, различен от постоянния адрес на жалбоподателя. Въпреки подаденото възражение, въз основа на съставения от свидетелката Т.  АУАН и на осн. чл. 64 от ЗРА на 13.01.2015г. било издадено Наказателно постановление № 1-12/13.01.2015г. на Началник отдел „РК” към Териториално звено „РК” на ИАРА ,с което на жалбоподателя Д. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева и  са отнети вещите, послужили за извършван на нарушението.
         От така изложената и приета фактическа обстановка,за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на административно нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда,по който то е наложено.    
        Процедурата по установяването на административно нарушение, издаването на наказателно постановление и неговото обжалване е уредена в ЗАНН.За неуредените в посочения нормативен акт случаи , чл. 84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК.В производството по обжалване на наказателно постановление, административнонаказващия орган е този, който поддържа адмистративнонаказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на административно нарушение фактически констатации  нямат доказателствена стойност по презумпция.Същите не се считат за установени , до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.
В настоящия случай съдът счита, че в хода на съдебното производство се събраха достатъчно доказателства, за това, че констатираното и санкционирано с атакуваното Наказателно постановление административно нарушение на чл. 22 , ал. 1  ЗРА е било извършено. Съдът кредитира изцяло показанията на св.З., Т., Д. и П., като намери възраженията на адв.М. за наличието на заинтересованост у тези свидетели , поради служебното им качество за необосновани. Съдът не кредитира показанията на свидетеля Н. – конституиран по искане на жалбоподателя – както поради противоречията му с показанията на останалите свидетели, така и предвид противоречието им с обстоятелствата, изложени от самия жалбоподател в направеното от него възражение. При неявяването на жалбоподателя и даване на обяснения от негова страна, съдът не може да не обсъди дадените от него обяснения в даденото от него възражение. Следва да се посочи, че изложената там фактическа обстановка е по близка до тази, установена с показанията на свидетелите, отколкото с тази, установена от свидетеля Н.. При анализа на показанията , съдът отчете служебното качество на свидетелите З.,  Т. Д. и П. и установи, че са безпротиворечиви, последователни, логични и взаимно допълващи се. От тях категорично се установява времето , мястото и начинът на извършване на нарушението, както и, че субект на административното нарушение е жалбоподателят Д.. От посочените гласни доказателства по безспорен начин се установи фактическата обстановка , приета в атакуваното НП.
     Административнонаказващият орган правилно е квалифицирал нарушението като такова по чл. 22, ал.1 от ЗРА и правилно е определил наложеното наказание, съобразно разпоредбите на чл. 64  от ЗРА.Съгласно разпоредбата на чл.22, ал. 1 от ЗРА любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов, а съгласно легалната дефиниция на ЗРА "Риболов" е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми, изваждане на улова от водата, неговото пренасяне и превозване.От приетата по делото фактическа обстановка се установява, че жалбоподателят Д. е стоял на брега на река Струма, а пред него имало въдица, чието влакно било във водата.С това си действие е нарушил посочената норма, за което разпоредбата на чл. 64 от ЗРА предвижда наказание  глоба от 100 до 400 лв. В случая АНО е наложил максималното предвидено по закон наказание с оглед поведението на Д. при  установяване на нарушението – същият се е опитал да избяга от проверяващите органи, впоследствие се е опитал да осуети и отнемането на вещите, използвани за извършване на нарушението.Съгласно чл.90, ал.1 от ЗРА, уредите и другите приспособления се отнемат в полза на държавата в  изрично изброени случаи,  сред които е и нормата на чл.64, каквото и квалифицираното нарушение.   
     На следващо място, съдът намери, че не са допуснати нарушения на процесуалните правила при издаване и връчване на АУАН.Последният е съставен от компетентен орган , съгласно Заповед N РД 09-25/21.01.2014г. на Министъра на земеделието и храните в присъствието на жалбоподателя и му е връчен непосредствено след това. 
    На последно място съдът намери, че  не са допуснати нарушения на процесуалните правила при издаване и връчване на Наказателно постановление N 1-12/13.01.2015г.Последното е издадено от компетентен орган, съгласно Заповед N РД 09-192/11.04.08г. на Министъра на земеделието и продоволствието, в кръга на правомощията му и е връчено на жалбоподателя срещу разписка на 19.06.2008г. 
 
         Предвид изложеното съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.
 ВОДИМ  от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН съдът,

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление N 1-12/13.01.2015г. на Началник отдел „РК” към Териториално звено „РК” на ИАРА, с което на Д. Г. Д., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXXX“, бл.XX, вх.XX, ап.XX и адрес за съобщения – град XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX  на основание чл. 64 от ЗРА  е наложено наказание „глоба” в размер на 400 лева за нарушение на чл.22, ал.1 от ЗРА, като на основание чл.90, ал.1 от ЗРА е отнета един брой въдица марка „Filstar“ – счупена и един брой макара „Alivio“, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

На основание чл. 84 от ЗАНН, вр. с чл.189, ал.3 от НПК  осъжда Д. Г. Д., ЕГН XXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXXXX“, бл.XX, вх.XX, ап.XX и адрес за съобщения – град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX  по сметка на РС сандански сторените в съдебно производство разноски в размер на 10.00 /десет/ лева.
Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Благоевград в 14 дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

						РАЙОНЕН СЪДИЯ:

