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Р Е Ш Е Н И Е № 905
гр. Сандански, 31.03.2017 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на шести март две хиляди и седемнадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     				   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Мария Малинска, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 147 по описа на съда за 2017 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 334 от 31.05.2016 г., издадено от инж. И. Т. Г., директор на РДГ – XXXXXXXXX, упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 г. на Министъра на МЗХ, с което на И. Д. А., с ЕГН XXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, община XXXXXXXXXX, на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 275, ал.1, т.2 от Закона за горите му е наложена глоба в размер на 350.00 лева за нарушение на чл. 257, ал.1, т.1 от ЗГ.
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, че нарушението е посочено бланкетно, без да са посочени факти и обстоятелства. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща свой процесуален представител. 
Представител на административно-наказващия орган не се явява.
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. 
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят И. Д. А. е с ЕГН XXXXXXXX, с адрес с. XXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, община XXXXXXXXX.
На 27.04.2016 г. свидетелите В. Х. и Л. Л. извършвли обход на територията на община XXXXXXXXX. В землището на с. XXXXXXXXX в отдел XX «ч», държавна горска територия, около 10.30 часа видели товарен автомобил, който бил натоварен с литровици и греди. Свидетелите извършили проверка на автомобила, като водачът не представил на проверяващите превозен билет. На водача на товарния автомобил бил съставен констативен протокол и АУАН, който му бил предявен, той се запознал със съдържанието му, възразил, че е нямало сигнал на таблета, подписал го и получил препис от него. 
Въз основа на административно наказателната преписка на 31.05.2016 г. от инж. И. Т. Г., директор на РДГ – XXXXXXXXXX, упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 г. на Министъра на МЗХ, било издадено наказателно постановление № 334 от 31.05.2016 г., с което на И. Д. А., с ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, община XXXXXXXXX, на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 275, ал.1, т.2 и 257, ал.1, т.1 от Закона за горите му е наложена глоба в размер на 350.00 лева за нарушение на чл. 257, ал.1, т.1 от ЗГ.
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 Х. и Л. 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. Показанията на актосъставителя и свидетеля при установяване на нарушение, съдът кредитира като последователни и непротиворечиви относно основния факт от предмета на доказване. 
Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител. НП е връчено на жалбоподателя на 17.01.2017 г. /л.7/, а жалбата срещу същото е подадена по пощата на 24.01.2017 г. /л.5-видно от печат на гърба/, т.е. в предвидения 7-дневен срок, с оглед на което съдът приема че жалбата е допустима. Разгледана по същество 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: 
Настоящото производство е от административно- наказателен характер, като същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН и това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.
На първо място, съдът намира, че издаденото НП 334/31.05.2016 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.
В нормата на  чл. 257, ал.1, т.1 от Закона за горите е предвидена санкция за длъжностно лице, упражняващо лесовъдна практика, което не изпълни или изпълни несвоевременно задължения или контролни правомощия, възложени му по този закон, подзаконовите актове по прилагането му, както и решения и предписания, основани на тях. Тази норма е бланкетна, доколкото в нея не се съдържат конкретни задължения и правомощия, за неизпълнението или несвоевременно изпълнение на които, посочените лица носят административно наказателна отговорност, поради това, за да бъде санкционирано лицето на това основание е необходимо да се посочи и конкретната правна норма, в която се съдържа съответното задължение или контролно правомощие, както и да бъде посочено в НП, че нарушителят е длъжностно лице или лице, което упражнява лесовъдска практика, което в случая не есторено.
На следващо място в НП освен, че липсва описание на нарушението, липсват и обстоятелствата, при които е извършено, което е нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В НП не са посочени никакви факти и обстоятелства по откриването му. Съгласно ЗГ превозните билети се издават на временен горски склад, за да придружава експидирана от горския фонд дървесина. В него се описва точно експидираната дървесина, по вид и количество и рег. № на превозното средство, с което същата ще се транспортира. В случая всички тези обстоятелства не са описани, нито в АУАН, нито в НП, което е съществено нарушение на процесуалните правила. 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.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 334 от 31.05.2016 г., издадено от инж. И. Т. Г., директор на РДГ – XXXXXXXXX, упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 г. на Министъра на МЗХ, с което на И. Д. А., с ЕГН XXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, община XXXXXXXX, на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл. 275, ал.1, т.2 от Закона за горите му е наложена глоба в размер на 350.00 лева за нарушение на чл. 257, ал.1, т.1 от ЗГ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

