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Р Е Ш Е Н И Е № 2577
гр. Сандански, 17.10.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 363  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 № К-14000 от 17.12.2012 г., издадено от Е. В. Е., гл. директор на ГД “Конторол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на „XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, представлявано от И. С. М., ЕГН XXXXXXXX, на основание чл. 210а, във вр. с чл. 68в, във връзка с чл.68г, ал.4 и чл.68д, ал.1, пр.1 от ЗЗП /ДВ бр. 99/2005 г., изм. доп. ДВ бр.30/2006 г., 53/2006 г., 59/2006 г., 105/2006 г., 108/2006 г., 31/2007 г., 41/2007 г., 59/2007 г., 36/2008 г., 102/2008 г., 23/2009 г., 42/2009 г., 82/2009 г., 15/2010 г., 18/2010 г., 97/2010 г., ДВ бр.18/2011 г., изм. ДВ бр.56/2012 г./ му е наложена имуществена санкция в размер на 1100.00 лева за нарушение на чл.55, ал.2 от същия закон. 
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че АУАН не е бил съставен в присъствие на жалбоподателя и не е подисан от него и не му е бил предявен, че извършеното представлява малоналожен случай на нарушение, че НП също не му е връчен по надлежния ред. Релевират се доводи, че визираните в НП нарушения като фактическо описание не отговарят на посочените правни норми, които се сочат като нарушени, че не става ясно имуществената санкция за кое нарушение е наложено и как е определен размера на санкцията, при условие, че минималния размер е 500 лева.
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 22.04.2013 г., а жалбата срещу същото подадена по пощата на 29.04.2013 г., т.е. в предвидения в ЗАНН седмодневен преклузивен срок.
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 „XXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXXX” № XX, представлявано от И. С. М., ЕГН XXXXXXXX, към 09.03.2012 г. стопанисвал туристически обект „XXXXXXXXX”. 
Във връзка с подадена жалба с вх. № С-03-802/27.02.12 г., на 09.03.2012 г. била извършена проверка в КЗП на интернет сайт с адрес XXXXXXXXX, включително била извършена проверка през месец март 2012 г. от служителите на КЗП – РД XXXXXXX, обл. XXXXXXXX - гл. инспектор Р. И. Р. и сътрудник Т. М. Щ. в туристически обект „XXXXXXXXX”. Проверяващите установили, че на фасадата на обекта има един светещ рекламен надпис, от който е видно, че обекта се рекламира като хотел „XXXXXXXXX”, че на видно място на рецепцията е поставено удостоверение № 00341/12.06.2007 г. „една звезда”, вид на обекта мотел „XXXXXXXXX”, че на рецепцията в обекта има информация за цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги и рекламни брошури, даващи информация, че обектът е хотел „XXXXXXXX” 3 звезди, ул. „XXXXXXXX” № XX с информационен сайт XXXXXXXXX.
При проверката в информационния сайт XXXXXXXXX била представена следната информация: „Добре дошли! Хотел XXXXXXX се намира в парковата зона на гр. XXXXXXXX, граничи с реката между уникални вековни дървета... Хотелът разполага с 13 двойни стаи и 3 апартамента.” Дава се информация за цените на стаите и пакетните цени със срок на валидност и информация за контакти „Рецепция: + 35974632300, 0888210293 и 0887333444, e-mail: HYPERLINK "mailto:reception@hotel-elia.com" XXXXX, HYPERLINK "mailto:hotelelia@abv.bg" XXXXXXXXX. Всички права запазени XX XXXXXXXX, XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX. 
Предвид констатираното съставили констативен протокол, който връчили на И. С. М.. На 12.09.2012 г. от Л. С. М. било получено известие за доставяне с покана, адресирана до „XXXXXXX” ЕООД, представител на което да се яви в КЗП на 10.09.2012 г. в 11.30 часа за съставяне на АУАН.
АУАН № К-14000 бил съставен в отсъствие на жалбоподателя на 04.09.2012 г. в гр. XXXXXXX в присъствието на свидетеля Н. Б. Р. на . за нарушение по чл.68д, ал.1, във връзка с чл.68г, ал.4 от Закона за защита на потребителите.
Въз основа на административно-наказателната преписка на 17.12.2012 г. било издадено наказателно постановление № К-14000 от 17.12.2012 г., от Е. В. Е., гл. директор на ГД “Конторол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на „XXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXXX” № XX, представлявано от И. С. М., ЕГН XXXXXXXX, на основание чл. 210а, във вр. с чл. 68в, във връзка с чл.68г, ал.4 и чл.68д, ал.1, пр.1 от ЗЗП /ДВ бр. 99/2005 г., изм. доп. ДВ бр.30/2006 г., 53/2006 г., 59/2006 г., 105/2006 г., 108/2006 г., 31/2007 г., 41/2007 г., 59/2007 г., 36/2008 г., 102/2008 г., 23/2009 г., 42/2009 г., 82/2009 г., 15/2010 г., 18/2010 г., 97/2010 г., ДВ бр.18/2011 г., изм. ДВ бр.56/2012 г./ му е наложена имуществена санкция в размер на 1100.00 лева за нарушение на чл.55, ал.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..
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., 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 ОСНОВАТЕЛНА.
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, без да е отразена връзката му с дружеството. С това не е бил спазен редът 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 – 22.04.2013г. и видно от пощенско клеймо на пощенски плик – 29.04.2013г.
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 допуснати съществени нередовности в образуваното административнонаказателно производство, която обуславя отмяната му изцяло, като едновременно с това прави безпредметно обсъждането на правния спор по същество.
На първо място, визираните в НП нарушения като фактическо описание не отговарят на посочените правни норми, които се сочат като нарушени, че не става ясно имуществената санкция за кое нарушение е наложено и как е определен размера на санкцията, при условие, че минималния размер е 500 лева.
Съгласно чл.210а от ЗЗП «За нарушение на HYPERLINK "apis://NORM|40527|8|68в|/" чл. 68в, HYPERLINK "apis://NORM|40527|8|68г|/" чл. 68г, HYPERLINK "apis://NORM|40527|8|68ж|/" чл. 68ж, т. 1 - 11, 13, 15, 18 - 23 и HYPERLINK "apis://NORM|40527|8|68к|/" чл. 68к, т. 3 - 6 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 10 000 лв.»
Съгласн чл.68в от ЗЗП забраняват се нелоялните търговски практики.
Съгласно чл.68г, ал.4, от ЗЗП Нелоялни са и заблуждаващите и агресивните търговски практики по чл. 68д - 68к. А съгласно чл.68д, ал.1 пр.1 Търговска практика е заблуждаваща, когато съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща
На следващо място, съгласно чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора "а" и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години. В случая, съдът приема че нарушителят е открит на 09.03.2012 г. – когато е извършена проверка в сайта, но АУАН е съставен на 04.09.2012 г., т.е. много повече от визираните в закона три месеца. В този ред на мисли, съдът намира, че, 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 е получена от лице, което не може да се свърже с търговеца и на дата, последваща датата на съставянето на АУАН. 
И не на последно място, в АУАН и в НП не са посочени място и дата на извършване на нарушението, а само дата на констатирането му и то в сайта на дружеството – 09.03.2012 г. , без да е посочена дата на проверката в обекта, както и къде се намира обекта. Датата на нарушението е необходима, за да се прецени спазването на сроковете по чл.34 ЗАНН. Същата се изисква от чл.42, т.3 на ЗАНН по отношение на АУАН и от чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН по отношение на НП. Тази дата не може да се установява с други доказателства, след като не е посочена в АУАН и в НП. Ето защо  актосъставителят и наказващият орган е следвало да изследват въпроса, на коя дата и през кой месец е допуснато извършването на нарушението. Липсата на посочване на тези обстоятелства, като необходима част от съдържанието на АУАН и на НП, съставлява нарушение на чл.42, т.3 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – липсва дата и мястото на извършването, което ограничава правото на защита на нарушителя да узнае в пълнота нарушението, в извършването на което е обвинен, за да се брани адекватно срещу НП, а от друга страна липсата на дата на извършване на нарушението - води до невъзможността на съда да следи за спазването на сроковете по чл. 34 от ЗАНН, включително и да прецени адекватно коя е приложимата административно наказателна норма във времево отношение, а липсата на място на извършване на нарушенията до невъзможност на съда да прецени местната компетентност на актосъставителя и административно наказващия орган. Изискването за посочване на място на извършване на нарушението е във връзка с чл.48 от ЗАНН, който определя компетентния да разгледа административно наказателната преписка, орган. Компетентния орган е този, в чийто район е извършено нарушението. При липса на посочване на място на извършване на нарушението не е ясно кой е компетентния орган да издаде наказателното постановление. Именно затова закона е поставил като задължителен реквизит посочването на място на извършване на нарушението и липсата на този реквизит е съществено нарушение на формата на издаденото наказателно постановление. 
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 горното, съдът намира, че са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН, а щом това е така, то наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова, следва да бъде отменено, без да се обсъждат по същество събраните доказателства.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № К-14000 от 17.12.2012 г., издадено от Е. В. Е., гл. директор на ГД “Конторол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на „XXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXX, ул. “XXXXXXXX” № XX, представлявано от И. С. М., ЕГН XXXXXXXX, на основание чл. 210а, във вр. с чл. 68в, във връзка с чл.68г, ал.4 и чл.68д, ал.1, пр.1 от ЗЗП /ДВ бр. 99/2005 г., изм. доп. ДВ бр.30/2006 г., 53/2006 г., 59/2006 г., 105/2006 г., 108/2006 г., 31/2007 г., 41/2007 г., 59/2007 г., 36/2008 г., 102/2008 г., 23/2009 г., 42/2009 г., 82/2009 г., 15/2010 г., 18/2010 г., 97/2010 г., ДВ бр.18/2011 г., изм. ДВ бр.56/2012 г./ му е наложена имуществена санкция в размер на 1100.00 лева за нарушение на чл.55, ал.2 от същия закон.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:




