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Р Е Ш Е Н И Е № 2095
гр. Сандански, 14.08.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на петнадесети юли две хиляди и тринадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 294  по описа на съда за 2013 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № НП-3/19.03.2013 г., издадено от инж. И. Б. К., кмет на Община XXXXXXXXX, с което на И. С. Н., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, на основание чл.237, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ и чл. 53, във вр. с чл.83 от ЗАНН му е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева за нарушение на чл.224а, ал.1 /нов-ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г./ от ЗУТ.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че не е извършил визираното в НП нарушение. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не се явява и негов процесуален представител. 
Административно-наказващия орган, редовно призован не изразява становище по подадената жалба. 
За Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована представител не се явява.
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 21.03.2013 г. /л.19/, а жалбата срещу същото е подадена на 28.03.2013 г. /л.57 и л.58/. 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:
По повод постъпила жалба в Община XXXXXXXX за незаконно изграден строеж, на 10.12.2013 г. Р. Г. Г.-А. – мл. инспектор “КиР” при Общинска администрация гр. XXXXXXXX, Е. Г. П. – мл. инспектор “КиР” при Общинска администрация гр. XXXXXXXX и Н. К. С. – мл. инспектор “КиР” при Общинска администрация гр. XXXXXXXX извършили проверка в м. XXXXXXXX”, землище на с. XXXXXXXX, поземлен имот 000682. Установили, че имотът е собственост на Община XXXXXXXX, съгласно Заповед № РД-10-112 от 25.07.2008 г., издадена от ОД “Земеделие-XXXXXXXX с КТП-пасище и храсти-земеделска територия. Установили още, че строежът е собственост на И. С. Н. от гр. XXXXXXXXX, като същият обаче не е представил документ за собственост, но установили, че същият е възложител и строител на построената в имота масивна селскостопанска сграда на един етаж със ЗП-33куб.м. и навес, съгласно геодезическо заснемане от “БТК” ЕООД гр. XXXXXXXX от м. декември 2012 г., като нямал одобрени строителни книжа и разрешение за строеж. 
На 09.01.2013 г. Р. Г. Г.-А., съставила акт за установяване на административно нарушение № АК-3 срещу жалбоподателя в присъствието на свидетелите Е. Г. П. и Н. К. С. – свидетели при установяване на нарушението за нарушение по чл.148, ал.1 от ЗУТ. След съставянето на АУАН без присъствие на нарушителя и без да му бъде отправена покана да присъства, АУАН № АК-3/09.01.2013 г. и констативния акт № 2/2012 г.били изпратени с известие за доставянена И. Н.. Със съобщение № 2/09.01.2013 г. уведомили И. С. Н. за съставения констативен акт № 2/10.12.2012 г. и че е основание за започване на административно производство по чл.224а от ЗУТ, чрез известие с обратна разписка /л.28/, получено лично от Н. на 16.01.2013 г.. Със заявление от 18.01.2013 г. жалбоподателят Н. декларирал, че не е обжалвал и няма да обжалва констативния акт, и че ще премахне доброволно незаконния строеж.
Въз основа на административно-наказателната преписка на 19.03.2013 г. било издадено наказателно постановление № НП-3/19.03.2013 г., от инж. И. Б. К., кмет на Община XXXXXXXXX, с което на И. С. Н., ЕГН XXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXX” № XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, на основание чл.237, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ и чл. 53, във вр. с чл.83 от ЗАНН му е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева за нарушение на чл.224а, ал.1 /нов-ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г./ от ЗУТ.
Така установената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на представените по делото писмени доказателства – НП-3/19.03.13 г. на кмета на Община XXXXXXXX – заверено ксерокопие; пощенски лик с  пощенско клеймо с дата 02.04.13 г.; известие за доставяне  от 21.03.13 г.; Акт № АК-3/09.01.2013 г. на Община XXXXXXXX; констативен акт от 28.03.13 г.; на Община XXXXXXXXX; констативен акт от 15.02.13 г. на  Община XXXXXXX; технически предписания по чл. 197, ал.2 от ЗУТ на Община XXXXXXXX; разписка от  01.02.2013 г.; протокол за  предварително проучване на доброволното изпълнение на премахването на незаконния строеж по л. 197, ал. 2 от ЗУТ от 28.01.2013 г; служебна бележка от  отдел “ТСУ” при Община  XXXXXXXX; съобщение № 07/01.02.2013 г. до жалбоподателя И. Н. от отдел “ТСУ” при Община XXXXXXX; известие за доставяне от 16.01.13 г.; заявление от жалбоподателя И. Н. от 18.01.2013 г.; до кмета на Община XXXXXXXX; констативен акт от 23.01.2013 г.  на Община XXXXXXXXX; констативен акт от 21.01.2013 г. на Община XXXXXXXX; констативен акт № 2 от 10.12.2012 г.  на Община XXXXXXXX; съобщение  от отдел “ТСУ” при Община XXXXXXXX с № 2/09.01.2013г. до жалбоподателя И. Н.; заповед № РГ-01-102/28.01.2013 г. на кмета на Община XXXXXXXX ; заповед № 610/17.05.2012 г. на кмета на Община XXXXXXX; заповед № 1443/30.11.2012 г. на кмета на Община XXXXXXXX; длъжностна характеристика за длъжността “Младши инспектор по ЗУТ” при Община XXXXXXXXX; пощенски плик с пощенско клеймо от 10.04.13 г.; разписка от Български пощи, ТП - XXXXXXXXX с №  00647/28.03.2013 г. в заверено ксерокопие; писмо изх. № 11-03-7/1/ от 09.05.2013г. по описа на Община XXXXXXXX; компютъра извадка от деловодна  система “Архимед”,  копие от дневника на Български пощи,  клон XXXXXXXXX за завеждане и връчване на писма с обратни разписки, писмо  изх. № 175/30.05.2013 г.  по описа на БТК - ЕООД – гр. XXXXXXXX, писмо изх. № 11-03-7/3/26.06.13 г. по описа на Община XXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, ведно със заповед № РД-112/25.07.2008 г.
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 изцяло вяра на показанията на трите свидетелки, тъй като са последователни, логични и вътрешно непротиворечиви, същите кореспондират изцяло с останалия по делото доказателствен материал. По отношение показанията на свидетеля Л. Н., съдът не даде вяра на изложеното от него в хода на съдебното дирене, тъй като същият твърди, че той е собственик на земята, където е изградена процесната постройка, което не се подкрепя от представената заповед на Община XXXXXXXXXX и от представения от същия нотариален акт – ксерокопие 8тъй като между двата акта няма идентичност по отношение на имота/. В останалата част съдът кредитира показанията му като непротиворечащи на другите събрани по делото доказателства.
Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, макар и не на посочените в нея основания.
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 допуснати съществена нередовност в образуваното административнонаказателно производство, която обуславя отмяната му изцяло, като едновременно с това прави безпредметно обсъждането на правния спор по същество.
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 жалбоподателя. 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, да е търсен и да не е бил 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. Констатираното в горния смисъл нарушение на императивно установените процедурни правила в образуваното административнонаказателно производство според съда е достатъчно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление.
На следващо място, съгласно чл. 237, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ Кметът на общината налага имуществена санкция на юридическо лице или на едноличен търговец, както следва: 1. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) на извършител, възложител или строител на строеж от четвърта до шеста категория, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2 - в размер от 5000 до 20 000 лв.; 2. (предишна т. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) на извършител, възложител, строител или лице, упражняващо строителен надзор на строеж по чл.224а, ал.1 и 2 - в размер от 1 000 до 10 000 лв.; В случая административно наказващият орган е наложил имуществена санкция на физическото лице И. С. Н., което е недопустимо. На физически лица законодателят е предвидил налагането на наказание глоба, а имуществената санкция се налага на ЮЛ или ЕТ. С налагането на имуществена санкция на ФЛ административно наказващият орган е допуснал грубо нарушение на правилата, още повече, че не става ясно по коя от двете точки на чл.237, ал.1 е наложил санкцията.
Така мотивиран и на основаниечл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-3/19.03.2013 г., издадено от инж. И. Б. К., кмет на Община XXXXXXXX, с което на И. С. Н., ЕГН XXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXXX” № XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, на основание чл.237, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ и чл. 53, във вр. с чл.83 от ЗАНН му е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева за нарушение на чл.224а, ал.1 /нов-ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г./ от ЗУТ.
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:




	




