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Р Е Ш Е Н И Е № 3181
гр. Сандански, 05.11.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на десети октомври 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. № 463 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 № 206/31.05.2012 г., издадено от инж. К. П. П., зам. началник на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр. XXXXXXXXXX, бул. „XXXXXXXX” № XX, с което на ЕТ „XXXXXXXXX”, ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление в с. XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, управлявано и представлявано от Т. Н. Ф., за нарушение на чл. 178, ал.1 от ЗУТ и чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ, на основание чл. 237, ал.1 т.4 от ЗУТ, във вр. с чл.239, ал.1, т.2, във вр. с чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ и Заповед № РД-13-117/02.06.2011 г. на началника на ДНСК му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева. 
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, тъй като е неправилно и незаконосъобразно, като алтернативно се иска намаляване размера на имуществената санкция. Излагат се съображения в насока, че нарушителят не е бил поканен за съставяне на АУАН, същият е съставен в негово отсъствие без да са налице основанията предвидени от законодателя за това. Твърди се, че е нарушена разпоредбата на чл.42, ал.1, т.7 от ЗАНН, като в АУАН не са записани точните адреси и ЕГН на свидетелите присъствали при съставяне на акта. В съдебно заседание не се явява жалбоподателя или негов представител.
Административно-наказващия орган, редовно призован изпраща представител в съдебно заседание, който твърди, че НП е издадено правилно и законосъобразно, за което следва жалбата да бъде оставена без уважение. 
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 представител на жалбоподателя на 05.07.2012 г. /л.7/, а жалбата срещу същото е заведена в РО „НСК” гр. XXXXXXXXXXX на 12.07.2012г. /л.2/, т.е. в предвидения преклузивен седмодневен срок. 
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Свидетелите инж. М. С. М. и инж. С. Й. Т. са младши инспектори при РДНСК гр. XXXXXXXXXX. На 18.01.2012 г. двете извършили проверка на строеж „Кафетерия с покрита тераса и магазин”, намиращ се в с. XXXXXXXXXXX.
Свидетелките в присъствието на Т. Н. Ф., която пристигнала на място малко по-късно след тях, установили, а и не се спори по делото, че ЕТ „XXXXXXXXXXX”, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление в с. XXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, управлявано и представлявано от Т. Н. Ф., ползва строеж „Кафетерия с покрита тераса и магазин”, находящ се в имот с идентификатор 32665.154.2 по кадастралната карта на с. XXXXXXXXXXX, одобрена със заповед № 300-5-24/-5.04.2004 г. на изп. директор на Агенция по кадастър, без да е въведен в експлоатация по установения законов ред от компетентен орган по чл.177 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Не се спори още, че строежът представлява кафетерия с покрита тераса и магазин, барбекю и тухлени стени, че постройката е изпълнена от бетонови основи, тухлена зидария и дървен покрив с керемиди, че строежът е завършен, захранен с ел. Енергия и вода и се ползва от ЕТ „XXXXXXXXXXXX” като кафетерия, че строежът е пета категория съгласно чл.137 от ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.3003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.
За извършената проверка на 18.01.2012 г. на място в общината и по документи съставили констативен акт № СТ-495-3, въз основа на който и след покана до ЕТ „XXXXXXXXXX”, получена лично от управляващата и представляваща /виж. л.14/, на 20.02.2012 г. в нейно присъствие, инж. Д. М., в присъствието на свидетелката инж. В. Т. съставили и АУАН №Бл-3 срещу ЕТ „XXXXXXXXX”, ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление в с. XXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, управлявано и представлявано от Т. Н. Ф., който бил предявен на Т. Ф. за запознаване и връчен й лично на същата дата – 20.02.2012 г. В законоустановения тридневен срок не постъпило възражение по АУАН.
На 31.05.2012 г. инж. К. П. П., зам. началник на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр. XXXXXXXXXX, бул. „XXXXXXXXXX” № XX, издал наказателно постановление № 206/31.05.2012 г., с което на ЕТ „XXXXXXXXXXX”, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление в с. XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX, управлявано и представлявано от Т. Н. Ф., за нарушение на чл. 178, ал.1 от ЗУТ и чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ, на основание чл. 237, ал.1 т.4 от ЗУТ, във вр. с чл.239, ал.1, т.2, във вр. с чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ и Заповед № РД-13-117/02.06.2011 г. на началника на ДНСК му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева. 
С решение № 972/27.06.2012 г. /влязло в законна сила на 27.06.2012 г./ постановено па АДМ.Д. № 249/2012 г. по описа на Административен съд – Благоевград била отхвърлена жалбата на ЕТ „XXXXXXXXX” срещу Заповед № ДК-19-Бл-22/05.04.2012 г. на началника на РО”НСК”-XXXXXXXXX при РДНСК Югозападен район., с която е забранено ползването на невъведен в експлоатация по установения ред строеж „Кафетерия с покрита тераса и магазин”, находящ се в имот идентификатор 32665.154.2 по КК на с. XXXXXXXXXXX.
Така установената фактическа обстановка, съдът възприе след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите М. М., С. Т., Д. М. и В. Т. и писмените доказателства по делото. Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, като прецени относимостта им към предмета на доказване в производството и взаимната кореспонденция между тях. Съдът счита, че събраните по делото гласни доказателства в своята цялост не са противоречиви и кореспондират помежду си относно фактите, които излагат. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. От показанията на свидетелите М. М. и С. Т. и от констативния протокол се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушението. В тези части съдът даде вяра на заявеното от свидетелите. Съдът не намери изопачени факти в показанията на тези свидетели, изложението им е последователно и звучи житейски логично и достоверно, поради което съдът им даде изцяло вяра, още повече че същите кореспондират с приетите по делото писмени доказателства, които съдът също кредитира. Съдът даде вяра и на показанията на свидетелките Д. М. и В. Т., от които се установява, че управляващата и представляваща жалбоподателя лично се е запознала със съдържанието на АУАН, не е направила възражение, след което й е бил връчен. В този ред на мисли и като съобрази наличието на подпис при връчване на АУАН от жалбоподателката, който се намира малко по-надолу от подписа, който следва да положи за запознаването с акта, съдът цени като технически пропуск липсата на подпис в АУАН за запознаването на същата с акта.
Съдът кредитира като годни доказателства и другите писмени доказателства по делото, като изготвени по надлежния ред.
	Жалбата е частично ОСНОВАТЕЛНА.
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, затова не е основателен доводът на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения и по-конкретно, че в АУАН не са посочени адресите и ЕГН-тата на актосъставителя и свидетелката при съставянето на АУАН, тъй като законът е въвел изискването на тези реквизити за индивидуализация на сочените лица, но безспорно с посочването на местоработата им, този пропуск е избегнат, което не накърнява правото на защита на жалбоподателя.
В настоящия казус наказаният субект е ЕТ, а административно наказателната му отговорност е ангажирана на основание чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ. Цитираният текст предвижда самостоятелна, корпоративна, обективна отговорност на ЕТ при неизпълнение на задълженията си към държавата. В случая се касае за така наречената безвиновна отговорност при която вината не е необходим елемент на деянието, за да бъде то съставомерно.
Съгласно разпоредбата на чл. 178, ал.1 от ЗУТ не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177. Безспорно се установи, че процесния строеж не е бил въведен в експлоатация.
Съгласно чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице /в случая зам. началникът на ДНСК инж. К. П. П. е упълномощен съгласно заповед №РД-13-117/02.06.2011 г. да налага предвидените в ЗУТ санкции и глоби/ налага имуществена санкция на ЮЛ или ЕТ, както следва: на лице, което ползва строеж, без това да е разрешено по установения законов ред – в размер на 1000 до 10 000 лева. В случая наложената санкция е в размер на 2000 /две хиляди/ лева. За да бъде съобразена с тежестта на нарушението и отсъствието на данни за други прояви, съдът счита, че имуществената санкция следва да бъде отмерена до минимума, а именно в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. По изложените съображения съдът намира, че обжалваното НП следва да бъде изменено.
Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът      
Р    Е    Ш    И :
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 206/31.05.2012 г., издадено от инж. К. П. П., зам. началник на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр. XXXXXXXXXX, бул. „XXXXXXXX” № XX, с което на ЕТ „XXXXXXXXXXXX”, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление в с. XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, управлявано и представлявано от Т. Н. Ф., за нарушение на чл. 178, ал.1 от ЗУТ и чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ, на основание чл. 237, ал.1 т.4 от ЗУТ, във вр. с чл.239, ал.1, т.2, във вр. с чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ и Заповед № РД-13-117/02.06.2011 г. на началника на ДНСК му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева. 
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

