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Р Е Ш Е Н И Е № 1647
гр. Сандански, 15.07.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на шестнадесети юни две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, първи състав:
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 362  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 № СН-3 от 20.03.2015 г., издадено от началник РСПБЗН-XXXXXXXXX А. С. А., с което на С.И. К., живущ в гр. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл.53 и чл.32 от ЗАНН и чл. 265 и 267, ал.2 от Закона за министерство на вътрешните работи и заповед № Із-755/21.03.2011 г. на Министъра на вътрешните работи му е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева, за нарушение на чл.20, т.6 от Наредба № 8121з-647/2014 г. на ПНПБЕО /Обн. ДВ. Бр.83 от 28.102014 г./, във връзка с чл.140, т.1 от Закона за МВР /Обн. ДВ бр.53 от 27.06.2014 г./
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. Твърди се още в жалбата, че в производството по издаването на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения. В съдебно заседание жалбоподателят се явява, дава обяснения, не признава вината си, не изпраща свой процесуален представител.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание. 
Районна прокуратура-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 11.05.2015 г. /л.2 от преписката/, а жалбата срещу същото депозирана на 18.05.2012 г. /л.2 от делото/. 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:
Жалбоподателят С. И. К. живее в гр. XXXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXXX” № XX, бъгларин, български гражданин, неженен, с висше образование, работи, с ЕГН XXXXXXXXXXX.
Към 21.02.2015 г. жалбоподателят К. се намирал в м. „XXXXXXXX” в землището на с. XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX, където имал работа в стопанисвания от родителите му имот. В имота имал клони и греди от стара постройка. В местността, в близост до имота му и в имота му възникнал пожар и К. хвърлил в огъня клоните и гредите от старата постройка, намиращи се в имота му.
Свидетелите И. Ц. и Р. Я. работят в РСПБЗН – гр. XXXXXXXX и към 21.02.2015 г. били на работа. Същия ден в РСПБЗН бил получен сигнал за произшествие – пожар в землището на с. XXXXXXXXXX. Около 16.00 часа двамата свидетели отишли на мястото на инцидента и видяли жалбоподателят К. да изгаря горимите отпадъци – клони и греди от стара постройка.
За констатираното нарушение свидетелят И. Ц. съставил акт за установяване на административно нарушение № 3/23.02.2015 г. в присъствието на нарушителя Р. Я., в който акт жалбоподателят написал възражениия и отказал да подпише, което било скрепено с подписа на лицето Л. Б., след което същият отказал да получи и екземпляр от АУАН, което не се спори по делото.
Въз основа на административно наказателната преписка на 20.03.2015 г. от началника на РСПБЗН – гр. XXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № СН-3 от 20.03.2015 г., издадено от началник РСПБЗН-XXXXXXXXXX А. С. А., с което на С. И. К., живущ в гр. XXXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл.53 и чл.32 от ЗАНН и чл. 265 и 267, ал.2 от Закона за министерство на вътрешните работи и заповед № Із-755/21.03.2011 г. на Министъра на вътрешните работи му е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева, за нарушение на чл.20, т.6 от Наредба № 8121з-647/2014 г. на ПНПБЕО /Обн. ДВ. Бр.83 от 28.102014 г./, във връзка с чл.140, т.1 от Закона за МВР /Обн. ДВ бр.53 от 27.06.2014 г./.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни доказателства – обясненията на жалбоподателя, показанията на свидетелите Р. Я., И. Ц. и Г. П. и писмените доказателства – Наказателно постановление № СН-3/ 20.03.2015 г. от А. А. – Началник РСПБЗН – XXXXXXXXXX; Акт № СН-3/23.02.2015 г. за установяване на административно нарушение; Писмо от ГД “ПБЗНН” – XXXXXXXXXX с рег. № СН-1046, екз. № 2 от 19.05.2015 г.; Писмо от ГД “ПБЗНН” – XXXXXXXX до г-н К. У. – Директор на ОБ – XXXXXXXX, с рег. № СН – 476, екз. № 1 от 04.03.2015 г.; Телефонограма № 83 от 21.02.2015 г. 
Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, както и гласните доказателства по делото, като прие същите за относими към главния факт на доказване в производството и за безпротиворечиви в своята цялост. 
	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. НП е издадено от компетентен орган. Както в АУАН, така и в НП, нарушенията са описани прецизно, с техните фактически признаци от обективна страна, установени в състава на чл.20, т.6 от Наредба № 8121з-647/2014 г. на ПНПБЕО /Обн. ДВ. Бр.83 от 28.102014 г./, във връзка с чл.140, т.1 от Закона за МВР /Обн. ДВ бр.53 от 27.06.2014 г./., за което законосъобразно е ангажирана отговорността му по чл. 265, ал.1 от Закона за министерство на вътрешните работи, а така също са посочени и останалите компоненти – време и място на извършване на нарушението. Нарушените правни норми са посочени точно и пълно, без да има противоречие между фактическо и юридическо обвинение. В НП е посочено, че то е издадено въз основа на съставения АУАН№ СН-3 от 23.02.2015 г., съставен от И. Г. Ц.. 
	Актът за установяване на административно нарушение няма презумптивна доказателствена сила и при оспорване на констатациите съдът е длъжен да установи чрез допустимите от закона доказателства факта на извършване на административното нарушение и обстоятелствата при които то е осъществено.
Административнонаказателната отговорност на С. К. е ангажирана за нарушение на чл.20, т.6 от Наредба № 8121з-647/2014 г. на ПНПБЕО /Обн. ДВ. Бр.83 от 28.102014 г./, във връзка с чл.140, т.1 от Закона за МВР /Обн. ДВ бр.53 от 27.06.2014 г./. Наредбата урежда правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване. Нейна основна цел е защита именно на тези интереси на гражданите, свързани с опазване от пожари на съответните обекти и осигуряване на стабилност в тази посока. Именно за това предвижда императивни правила, които подлежат на съблюдаване от нейните адресати. В случая жалбоподателят К. не се е съобразил с императивна правна норма и е нарушил разпоредбата на чл. 20, т.6 от Наредбата, съгласно който: «По време на експлоатация не се разрешава: изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.». Представените по делото доказателства по категоричен начин мотивират този извод. Жалбоподателят е запалил горими отпадъци – клони и греди от стара посторйка. В този ред намисли, съдът счита, че е ирелевантен и фактът, дали огънят е бил придизвикан от жалбоподателя или не, тъй като такава цел не е предвидена в императивната разпоредба на чл.20, т.6 от Наредбата. С тези си действия от обективна страна жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл. 20, т.6 от Наредба № 8121з-647/2014 г. на ПНПБЕО /Обн. ДВ. Бр.83 от 28.102014 г./, във връзка с чл.140, т.1 от Закона за МВР /Обн. ДВ бр.53 от 27.06.2014 г./, съгласно който: “За осигуряване на пожарната безопасност и защитата при бедствия държавните органи, юридическите лица и гражданите са длъжни да: спазват установените правила и норми за пожарна безопасност и защита при бедствия, както и специфичните правила за съответните обекти и населени места, и да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението.”
От субективна страна нарушението е извършено виновно при форма на вината пряк умисъл. Жалбоподателят е съзнавал, че изгаря горими отпадъци – клони и греди от стара постройка и че няма право да ги изгаря /незнанието на закона не оправдава никого/. Въпреки това е сторил това. Вместо да спомогне за предотвратяване на пожара, самият той го е подклаждал.
С оглед на гореизложеното съдът намира, че жалбоподателят е нарушил задължението си по чл. 20, т.6 от Наредбата. С тези си действия от обективна страна жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл. 20, т.6 от Наредба № 8121з-647/2014 г. на ПНПБЕО /Обн. ДВ. Бр.83 от 28.102014 г./, във връзка с чл.140, т.1 от Закона за МВР /Обн. ДВ бр.53 от 27.06.2014 г./, поради което правилно и законосъобразно админстративнонаказателната му отговорност е ангажирана на основание на чл. 265, ал.1 от ЗМВР, съгласно който: «Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица и гражданите, които виновно не са изпълнили задълженията, предвидени в този закон или в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказват с глоба от 200 до 2000 лв.”. Наложената глоба е определена в минимален размер, предвиден в закона за конкретното нарушение, поради което не съществуват основания за ревизията й, чрез намаляването им.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № СН-3 от 20.03.2015 г., издадено от началник РСПБЗН-XXXXXXXXX А. С. А., с което на С.И. К., живущ в гр. XXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXX, на основание чл.53 и чл.32 от ЗАНН и чл. 265 и 267, ал.2 от Закона за министерство на вътрешните работи и заповед № Із-755/21.03.2011 г. на Министъра на вътрешните работи му е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева, за нарушение на чл.20, т.6 от Наредба № 8121з-647/2014 г. на ПНПБЕО /Обн. ДВ. Бр.83 от 28.102014 г./, във връзка с чл.140, т.1 от Закона за МВР /Обн. ДВ бр.53 от 27.06.2014 г./
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

