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Р Е Ш Е Н И Е № 3409
гр. Сандански, 27.11.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и дванадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Донка Бабанова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.х.д. № 537  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-0000022609 от 21.06.2012 г., издадено от Е. В. Е., гл. директор на Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите /КЗП/, упълномощена съгласно заповед № 931/04.10.2011 г. на председателя на КЗП, с което на ЕТ “XXXXXXXXX” от с. XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXXX, представлявано от Т. Н. Ф., ЕГН XXXXXXXXXX, основание чл.83, ал.1 от ЗАНН и чл. 87, ал.2 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., 105/05 г., 30/06 г., 34/06 г., 82/06 г., изм. ДВ. Бр. 105/2006 г., 42/2007 г., 80/2007 г., 31/2008 г., 36/2008 г., 66/2008 г., 19/2009 г., 82/2009 г., 15/2010 г., 50/2010 г., 98/2010 г./ и чл. 72 от ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл. 46 т.2 от същия закон, затова че при направена проверка на 02.12.2011 г. в заведение за хранене и развлечение в с. XXXXXXXXXXXX, гл. път Е-79 е установено: лицето предоставящо туристически услуги – ресторантьорство в туристически обект – ЗХР след като е било длъжно не е категоризирало туристическия обект. За туристическия обект няма издадено и временно удостоверение за открита процедура по категоризация.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че наложената имуществена санкция е прекалено завишена, предвид обстоятелството, че нарушението е за първи път. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата си на посоченото в него основание.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание. 
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 жалбоподателя на 13.07.2012 г., а жалбата срещу същото заведена в Районен съд-гр. Петрич на 17.07.2012 г.
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 ЕТ „XXXXXXXXXX”, със седалище и адрес на управление село XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, област XXXXXXXXXX, с ЕИК XXXXXXXXXXXXX, с управляващ и представляващ Т. Н. Ф., с ЕГН XXXXXXXXXXX, стопанисва заведение за хранене и развлечение в с. XXXXXXXXXXXX на път Е-79, където предоставя туристически услуги – ресторантьорство в туристически обект. 
На 02.12.2011 г. била извършена проверка от служителите на КЗП – РД XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX - гл. инспектор Р. И. Р. и сътрудник Т. М. Щ. в туристически обект - заведение за хранене и развлечение в с. XXXXXXXXXX на път Е-79. На проверката присъствала и управляващата и представляващ търговеца – Т. Н. Ф.. Проверяващите установили, че обектът се стопанисва от ЕТ „XXXXXXXXXX”, разполага с 20 места на закрито и 20 места на открито, че има обявен ценоразпис, в който се предлагали безалкохолни, бира, алкохол, салати, супи, готвено, десерти, скара, гарнитури и че на фасадата има рекламен надпис „Бар, ресторант XXXXXXXXX”. Установили, че заведението работи, но в момента на проверката не било представено удостоверение за категоризация на обекта или временно удостоверение за открита процедура, което да показва, че обектът е категоризиран. Като доказателство за констатираното от проверката иззели и фискален бон от същата дата. За установеното проверяващите съставили констативен протокол и наредили на 07.12.2011 г. в 11.00 часа управителят или упълномощено от него лице да се яви и да представи в КЗП гр. XXXXXXXXXX, стая 508 оригинали или копия на лични документи на управителя, документ за съдебна регистрация, удостоверение за категоризация на туристически обект или временно удостоверение за започнала процедура по категоризация, като екземпляр от констативния протокол бил оставен в проверявания обект. На 07.12.2011 г. жалбоподателят се явил в КЗП XXXXXXXXXXX, но тъй като свидетелите отсъствали, отново бил поканен да се яви в КЗП и тъй като управляващата и представляваща търговеца имала здравословни проблеми АУАН № К-0000022609 бил съставен в нейно отсъствие в гр. XXXXXXXXXX в присъствието на свидетеля Н. Б. Р. на 04.01.2012 г. за нарушение по чл.46 т.2 от Закона за туризма, след което на 16.01.2012 г. й бил предоставен в с. XXXXXXXXXXX на място за запознаване и  й бил връчен екземпляр от същия.
Въз основа на административно-наказателната преписка на 21.06.2012 г. гл. директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, упълномощен съгласно заповед № 931 от 04.10.2011 г. на Председателя на КЗП е издал обжалваното наказателно постановление, с което на ЕТ “XXXXXXXXXXXXX” от с. XXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXX, представлявано от Т. Н. Ф., ЕГН XXXXXXXXXX, основание чл.83, ал.1 от ЗАНН и чл. 87, ал.2 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., 105/05 г., 30/06 г., 34/06 г., 82/06 г., изм. ДВ. Бр. 105/2006 г., 42/2007 г., 80/2007 г., 31/2008 г., 36/2008 г., 66/2008 г., 19/2009 г., 82/2009 г., 15/2010 г., 50/2010 г., 98/2010 г./ и чл. 72 от ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 лева за нарушение на чл. 46 т.2 от същия закон.
Така установената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на представените по делото писмени доказателства, както и въз основа на гласните доказателства, събрани чрез разпит на свидетелите Р., Щ. и Р. и обясненията на Т. Н..
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. 
Съдът даде вяра на показанията на свидетелите Р., Щ. и Р. и обясненията на жалбоподателя, като съобрази непосредствените си впечатления от изложението им в хода на съдебното следствие, както и обстоятелството, че гласните доказателствени материали кореспондират с отразеното в приетите от съда писмени актове. 
	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 и в предвидения в ЗАНН 6 месечен срок от съставяне на АУАН.
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.
От кредитираните доказателствени средства се установи от обективна страна, че жалбоподателят ЕТ “XXXXXXXXXXX”, представлявано от Т. Н. Ф. към 02.12.2011 г. е стопанисвал заведение за хранене и развлечение в с. XXXXXXXXXXX на път Е-79, където предоставя туристически услуги – ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект. За обекта не е имало издадено удостоверение или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно към датата на проверката 02.12.2011 г. 
Съдът счита за нужно да подчертае, че в случая наказаният субект е ЕТ, а административно наказателната му отговорност е ангажирана на основание чл. 83 от ЗАНН, вр. чл. 72 от ЗТ. Цитираните текстове предвиждат самостоятелна, корпоративна, обективна отговорност на ЕТ при неизпълнение на задълженията си към държавата. Особената санкция по чл. 83 от ЗАНН изключва възможността отговорността на нарушителя да отпадне поради липса на виновно негово поведение /умишлена или непредпазлива вина/ - част от състава на деянието, която при останалите административно наказателно отговорни субекти /физическите лица/ винаги стои. В случая се касае за така наречената безвиновна отговорност при която вината не е необходим елемент на деянието, за да бъде то съставомерно. 
	С оглед на гореизложеното съдът намира, че жалбоподателят е нарушил задължението си по чл. 46, т.2 от ЗТ, съгласно който лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10, е длъжно: да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, поради което правилно и законосъобразно админстративно наказателната му отговорност е ангажирана на основание на чл. 72 от ЗТ, съгласно който: «Който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.» Наложената имуществена санкция обаче не е съобразена с тежестта на нарушението и отсъствието на данни за други негови нарушения, за което следва имуществената санкция да бъде намалена до минимума, а именно в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
	 Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № К-0000022609 от 21.06.2012 г., издадено от Е. В. Е., гл. директор на Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите /КЗП/, упълномощена съгласно заповед № 931/04.10.2011 г. на председателя на КЗП, с което на ЕТ “XXXXXXXXXX” от с. XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXXX, представлявано от Т. Н. Ф., ЕГН XXXXXXXXXX, основание чл.83, ал.1 от ЗАНН и чл. 87, ал.2 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., 105/05 г., 30/06 г., 34/06 г., 82/06 г., изм. ДВ. Бр. 105/2006 г., 42/2007 г., 80/2007 г., 31/2008 г., 36/2008 г., 66/2008 г., 19/2009 г., 82/2009 г., 15/2010 г., 50/2010 г., 98/2010 г./ и чл. 72 от ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл. 46 т.2 от същия закон, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба в размер на 1000.00 /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:





