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Р Е Ш Е Н И Е № 1922
гр. Сандански, 12.06.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на шестнадесети май две хиляди и дванадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.х.д. № 55  по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № К-13849 от 01.06.2011 г., издадено от Е. Б. Д., Директор на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „XXXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление с. XXXXXXXXX, община XXXXXXXXX, представлявано от Я. Г. С., ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл.83, ал.1 от ЗАНН и чл. 87 ал.2 и чл.78 от Закона за туризма /ДВ. бр. 56 от 2002 г. изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 2004 г. изм. и доп. ДВ бр.28/2005 г. и ДВ. бр. 94/2005 г., 99/05 г., 105/05 г., 30/06 г., 34/06 г., 82/06 г., изм. ДВ бр. 105/2006 г., 105/2006 г./ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за нарушение на чл.55, ал.2 от същия закон и на основание чл.83, ал.1 от ЗАНН и чл. 87 ал.2 и чл.86 от Закона за туризма /ДВ. бр. 56 от 2002 г. изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 2004 г. изм. и доп. ДВ бр.28/2005 г. и ДВ. бр. 94/2005 г., 99/05 г., 105/05 г., 30/06 г., 34/06 г., 82/06 г., изм. ДВ бр. 105/2006 г., 105/2006 г./ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за нарушение на чл.47, ал.1, т.1 от същия закон, затова че при направена проверка на 24.02.2011 г. в семеен хотел “XXXXXXX” с. XXXXXX, община XXXXXXXXX е установено: 1. На входа на туристическия обект има рекламен надпис, който рекламира обекта като хотел, а вида на туристическия обект има рекламен надпис, който рекламира обекта като хотел, а вида на туристическия обект по категоризация е семеен хотел и 2. При направена проверка по стаите на туристическия обект е установено, че “XXXXXXXXX” ЕООД е допуснал да не обяви цените за нощувки във всяка стая на семейния хотел.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че наказателното постановление е неправилно и незаконсъобразно. Изложените доводи се свеждат до това, че както в АУАН, така и в НП липсва описание на нарушенията и обстоятелствата при които са извършени, че липсва ЕГН на свидетеля, посочен като такъв при съставянето на акта, че АУАН не е предявен и връчен на жалбоподателя, че в НП липсва изброяване на доказателствата, които потвърждават извършеното нарушение. Твърди се още, че не е извършил визираните в АУАН и в НП нарушения. В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа подадената жалба на посочените в нея основания. 
Административно-наказващия орган, редовно призован не изразява становище по подадената жалба. 
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:
Не се спори по делото, че ”XXXXXXXXX” ЕООД е със седалище и адрес на управление с. XXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX и се представлява от Я. Г. С., осъществява хотелиерска дейност чрез туристически обект – семеен хотел “XXXXXXXX”, намиращ се в с. XXXXXXX, обл. XXXXXXXX. Обектът бил категоризиран, като  “семеен хотел”. На входа на туристическия обект били поставени две табели с рекламен надпис “хотел” и “семеен хотел”.
На 24.02.2011 г. в 12.15 часа, Р. Р., Т. Щ. и К. П. – служители към Комисията по търговия и защита на потребителите, извършили проверка на семеен хотел “XXXXXXXX”, в присъствието на служител на дружеството. Проверяващите констатирали, че обектът е бил категоризиран като “семеен хотел”, но на входа му били поставени рекламни табели с надпис “хотел” и “семеен хотел”. При обхождане на стаите свидетелят Т. Щ. не открил ценоразпис, който да показва цените за нощувки във всяка стая на семейния хотел.
 Констатацията контролните органи отразили в писмен протокол от 24.02.2011 г, с който поканили представителя на дружеството да се яви в представителството на КЗП в гр. XXXXXXXXX на 14.03.2011 г. в 11.оо ч. и да носи оригинали и копия на лични документи на управителя и документ за съдебна регистрация и оставили екземпляр от същия на К. П. – присъствала по време на проверката.
На 14.03.2011 г. управляващия и представляващ ”XXXXXXX” ЕООД не се явил в представителството на Комисията в гр.XXXXXXXX. 
На 14.03.2011 г. Р. И.Р., оправомощен затова със заповед № 541ЛС/20.07.2009 г., съставил акт за установяване на административно нарушение № 13849 срещу жалбоподателя в присъствието на свидетеля Г. Б. Г. – свидетел при установяване на нарушението за нарушение по чл.55, ал.2 от ЗТ /обн. ДВ бр.56/2002 г. изм. ДВ бр.15/2010г. След съставянето на същия в отсъствие на нарушителя, актът бил изпратен за връчване на нарушителя до кмета на с. XXXXXXXX, община XXXXXXXXX. На 07.04.2011 г. актът бил подписан от неустановено в хода на разследването лице.
Въз основа на административно-наказателната преписка на 01.06.2011 г. Директорът на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисията по търговия и защита на потребителите, упълномощен със заповед № 598 от 22.08.2006 г. на Председателя на КЗП, издал процесното постановление, с което на ”XXXXXXXXX” ЕООД за констатираните две нарушения е наложил имуществена санкция в размер на по 1 000 (хиляда) лв. Постановлението е изпратено до “XXXXXXXXXX” ЕООД, чрез писмо с известие за доставяне, получено от неустановено в хода разследването лице на 21.06.2011 г.
В хода на съдебното следствие е допусната и назначена съдебно графическа експертиза, видно от която подписът – обект на изследването, положен в АУАН с № 13849/14.03.2011г. /оригинал/, при графа “Нарушител”, не е на лицето – Я. Г. С. с ЕГН XXXXXXXXX.
	Тези факти съдът намира за установени след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите Г. Г., Р. Р., К. П., Т. Щ., А. П. и писмените доказателства, включително изготвената и приета в съдебното производство съдебно-графическа експертиза. Доказателствените източници не противоречат помежду си относно основния факт от предмета на доказване, взаимно се допълват и затова съдът им дава вяра изцяло.
При така установените факти съдът намира, че жалбата е подадена от лице с право на жалба в законния седемдневен срок по чл.59 от ЗАНН и е допустима. Установи се, че препис от НП е бил връчен по пощата с известие за доставяне с обратна разписка на адреса на управление на дружеството на лице, чиято самоличност не е посочена в разписката и без да е отразена връзката му с дружеството. С това не е бил спазен реда за връчване на преписа, установен в НПК и действащ по силата на препращащата норма на чл.84 от ЗАНН, доколкото в ЗАНН няма особени правила. Съгласно чл.180, ал.5 от НПК, на юридическо лице връчването става срещу подпис на длъжностното лице, натоварено да приема книжа. В случая не се установи, че лицето, подписало се за получаване на преписа от НП, има изискваното от закона качество. Затова следва да се приеме, че връчването не е редовно и това действие не може да породи предвидените в закона правните последици, свързани с началото на действие на срока за обжалване на НП. При липса на доказателства за редовно връчване на преписа от НП в изпълнение на задължението на наказващия орган, следва да се приеме по-благоприятното положение за жалбоподателя, като се счете, че жалбата е подадена в срок, поради което и е допустима. Тя е подадена и в седемдневен срок от датата на връчване, посочена в обратната разписка – 21.06.2011г. /л.4/ и видно от пощенско клеймо на пощенски плик – 27.06.2011г. /л.3/
Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения :
Предвид гореизложеното и като е задължен да извърши цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното наказателно постановление, независимо от доводите в жалбата и от становището на страните, изразени в съдебно заседание, в случая от правна страна съдът констатира, че наказателното постановление е издадено при допусната съществена нередовност в образуваното административнонаказателно производство, която обуславя отмяната му изцяло, като едновременно с това прави безпредметно обсъждането на правния спор по същество.
На жалбоподателя е съставен акт за установяване на административно нарушение, в който са пропуснати задължителни реквизити при описание на второто от нарушенията. Липсва изчерпателно фактическо описание на второто от нарушенията, както и на обстоятелствата, при които е било извършено. Посочено е общо, че в момента на проверката по стаите на туристическия обект се установило, че “XXXXXXXXXX” ЕООД е допуснал да не обяви цените за нощувки във всяка стая на семейния хотел. Съгласно чл. 42, т. 4 ЗАНН, в акта за установяване на административното нарушение трябва да се съдържат и обстоятелствата, при които е било извършено. В случая, в акта е посочен единствено съставът на нарушение по чл. 47, ал.1, т.1 от Закона за туризма, така, както е описан в самия закон. Следва да се отбележи обаче, че правната норма посочва общо признаците на 47, ал.1, т.1 от Закона за туризма, а чл. 42, т. 4 ЗАНН изисква да се посочат конкретни факти и обстоятелства, които, като се подведат под съответната правна норма, осъществяват предвидения в нея състав на административно нарушение, така както е направено за първото от нарушенията. В случая, не са посочени никакви конкретни факти и обстоятелства, от които да е видно какво точно административно нарушение се твърди, че е извършено. Не са посочени нито колко са стаите, в колко от тях е осъществена проверката, на кои места от стаята и т.н. Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, следва да се съдържат в акта за установяване на административно нарушение и е недопустимо препращане към други писмени документи, като непосочването на доказателствата не е нарушение от категорията на съществените. Това е така, защото актът за установяване на административно нарушение поставя началото на административно-наказателното производство и нарушителят следва да има възможност да разбере точно какво административно нарушение му се вменява, че е извършил. Всички други писмени документи могат да бъдат единствено доказателства в подкрепа на съдържащите се в акта за установяване на административно нарушение констатации. Разпоредбата на чл. 42 ЗАНН безусловно е императивна, тъй като осигурява праното на защита на привлечения към административнонаказателна отговорност, в чието съдържание се включва и правото му да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършил, за да може да организира защитата си в пълен обем. Допуснатата нередовност на акта е довела и до възпрепятстване упражняването на правото му по чл. 44 ЗАНН в тридневен срок от съставянето на акта да направи обосновани писмени възражения по него.
В конкретния случай това процесуално нарушение не е от категорията нарушения в акта, които могат да се преодолеят по реда на чл. 53, ал. 2 ЗАНН, тъй като е съществено и не би могло да се санира в последващ стадий на административно-наказателното производство. Същевременно обаче, то се съдържа и в наказателното постановление, тъй като в него по същия начин липсва изчерпателно фактическо описание на нарушението, както и на обстоятелствата, при които е било извършено. Поради това, така издаденото наказателно постановление е съставено в нарушение на разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, което от своя страна също представлява съществено процесуално нарушение. 
На следващо място, от наличните по делото материали по безспорен начин се установява, че актът, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление, е съставен в отсъствие на представител на наказаното лице - ЕООД. С оглед процедурните правила, очертани в разпоредбите на ЗАНН, които в случая намират приложение, принципно правило, визирано в чл. 40, ал. 1 ЗАНН е, че "актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя...". Изключенията от това правило, даващи възможност за съставяне на акта в отсъствие на нарушителя, са изчерпателно, точно и недвусмислено посочени в разпоредбата на чл. 40, ал. 2 ЗАНН, а именно, "когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставянето на акта". В тази връзка обаче на плоскостта на конкретния казус съдът констатира, че прилагането на разпоредбата на чл. 40, ал. 2 ЗАНН при съставянето на процесния акт е станало, без да са били налице законовите предпоставки за това, доколкото по делото липсват установяващи, че макар да е било известно наказаното лице, търсен, неговият представител не е могъл да бъде намерен, а що се касае до реализирането на втората, алтернативно предвидена хипотеза в разпоредбата на чл. 40, ал. 2 ЗАНН, необходимо условие за осъществяването на която е наличието на отправена покана, при това конкретна, лицето да се яви за съставяне на акт, с оглед събраните доказателства, също не се установява на плоскостта на конкретния казус, като се има предвид, от една страна, че поканата към собственика на ЕООД, отправена при проверката, видно от отразеното в самия констативен протокол, е била в смисъл лицето да се яви в КТЗП на 14.03.2011 г., за да представи определени писмени документи, не и за съставяне на акт. 
И не на последно място, АУАН не е предявен и връчен на наказаното лице или негов представител, каквото е изискването на чл. 43, ал.4 от ЗАНН, което безспорно се установява от допусната и приета в съдебно заседание съдебно-графическа експертиза и от разпита на свидетеля Петев, което предпоставя неизменно съществено нарушение на процесуалните правила, довело до невъзможност на наказаното лице да разбере в първоначалната фаза на производството какво нарушение е извършил и да направи възражения в предвидения в закона тридневен срок, предвиден в чл.44, ал.1 от ЗАНН.
Констатираните в горния смисъл нарушения на императивно установените процедурни правила в образуваното административно наказателно производство според съда е достатъчно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление, но за пълнота на мотивите настоящия съд намира, че не се доказа по безспорен начин и осъществяване на нарушенията от жалбоподателя.
Съгласно чл.83, ал.1 от ЗАНН, в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи, на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Отговорността на посочените правни субекти е обективна, при реализирането й не се разглежда въпросът за вината, и за ангажирането й е достатъчно обективното осъществяване на забранените от закона действия, характеризиращи се като неизпълнение на задължение към държавата при осъществяване на дейността им.
Безспорно в случая се установи, че процесния обкт на проверка е бил семеен хотел и на входа му е имало две табели, едната от които показваща, че същия е «семеен хотел», а другата родовото понятие «хотел» с изписване на звездите, което обстоятелство само по себе си не въвежда в заблуждение туриста, каквото е изискването на чл.55, ал.2 от ЗТ: «Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти не трябва да въвеждат в заблуждение туриста».
В тежест на административно-наказващия орган е да докаже твърденията си, подкрепени с валидни доказателства. В случая единствено свидетелят Щ. е извършил проверка в част от стаите в хотела заедно със свидетелката П., но показанията на този свидетел са оскъдни и недостатъчни да обусловят неизменно необходимия за административно-наказващия орган извод, че не е имало ценоразпис за нощувките и на другите предлагани от тях услуги във всяка стая, съгласно чл.47, ал.1, т.2 от ЗТ.
 Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1, изр. първо, предл. трето ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № К-13849 от 01.06.2011 г., издадено от Е. Б. Д., Директор на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление с. XXXXXXXX, община XXXXXXXX, представлявано от Я. Г. С., ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл.83, ал.1 от ЗАНН и чл. 87 ал.2 и чл.78 от Закона за туризма /ДВ. бр. 56 от 2002 г. изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 2004 г. изм. и доп. ДВ бр.28/2005 г. и ДВ. бр. 94/2005 г., 99/05 г., 105/05 г., 30/06 г., 34/06 г., 82/06 г., изм. ДВ бр. 105/2006 г., 105/2006 г./ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за нарушение на чл.55, ал.2 от същия закон и на основание чл.83, ал.1 от ЗАНН и чл. 87 ал.2 и чл.86 от Закона за туризма /ДВ. бр. 56 от 2002 г. изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 2004 г. изм. и доп. ДВ бр.28/2005 г. и ДВ. бр. 94/2005 г., 99/05 г., 105/05 г., 30/06 г., 34/06 г., 82/06 г., изм. ДВ бр. 105/2006 г., 105/2006 г./ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за нарушение на чл.47, ал.1, т.1 от същия закон
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на  АПК пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:




	


