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Р Е Ш Е Н И Е № 2943
гр. Сандански, 21.11.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и тринадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     		   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 774 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 № 90 от 02.08.2013 г., издадено от Д-р М. Н. Б., директор на Областна дирекция по безопасност на храните, гр. XXXXXXXXXXXX, с което на „XXXXXXXXX” ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, представлявано от С. А. Т., ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните, затова на 30.04.2013 г., около 11.00 часа, след подаден сигнал до ОДБХ гр. XXXXXXXXXX, е извършена проверка в снек-бар, находящ се в гр. XXXXXXXXXX, ж.к. „XXXXXXXXXX” № XX, стопанисван от фирма „XXXXXXXXXXXXX” ЕООД, като при проверката било установено, че обектът е пуснат в експлоатация от горецитираната фирма, без надлежна регистрация по чл.12 от Закона за храните.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, тъй като неправилно и незаконосъобразно. Изложените доводи се свеждат до това, че в производството по издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че процесното постановление е порочно и на материална правно основание, като се оспорват изцяло фактическите констатации за извършено нарушение. В съдебно заседание жалбата е поддържана от процесуалния представител на наказаното лице. В писмено становище се излагат подробни съображения.
Административно-наказващият орган, редовно призован, чрез процесуалния си представител оспорва подадената жалба. Подробни съображения навежда в писмено становище.
Представител на Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, 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 24.08.2013г., а жалбата срещу него подадена по пощата на 26.08.2013г., т.е. в предвидения в закона преклузивен седмодневен срок. 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:
Жалбоподателят е „XXXXXXXXX” ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXX” № XX, представлявано от С. А. Т., ЕГН XXXXXXXXXX.
На 30.04.2013 г. около 11.00 часа М.Т. – здравен инспектор в ОДБХ гр. XXXXXXXXXX, заедно с колежката си П. Т. извършили проверка в в снек-бар, находящ се в гр. XXXXXXXXX, ж.к. „XXXXXXXXXX” № XX, стопанисван от фирма „XXXXXXXXXX” ЕООД. Когато отишли на място проверяващите извършили проверка на наличната документация касаеща регистрацията на обекта по Закона за храните. По време на проверката собственикът на обекта не присъствал, обслужващия персонал в днек-бара –барманът свидетелят Б. Д. не представил документи, от които, проверяващите да могат да установят, че е налице надлежна регистрация на обекта по Закона за храните, ето защо съставили констативен протокол, след като поискали касов бон, от който да установят стопанисващия обекта, а в последствие свидетелката М. Т. съставила и АУАН № 6/30.04.2013 г. в присъствието на свидетелката П. Т.. Актът бил подписан от актосъставителя и свидетелката Т., като бил предявен и връчен на управляващият и представляващ търговеца С. Т. с обяснения, че се е подвела, че е можела да работи с разрешителното на предишния собственик. Въз основа на административно наказателната преписка на 02.08.2013 г. било издадено наказателно постановление № 90 от 02.08.2013 г., от Д-р М. Н. Б., директор на Областна дирекция по безопасност на храните, гр. XXXXXXXXXX, с което на „XXXXXXXXX” ЕООД, ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” № XX, представлявано от С. А. Т., ЕГН XXXXXXXXXXXX, на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните.
Изложените обстоятелства съдът прие за установени въз основа на показанията на свидетелите М. Т. и П. Т., частично от показанията на свидетеля Б. Д.,  както и от приложените по делото писмени доказателства, приобщени на основание чл. 281 от НПК, а именно Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. Съдът даде изцяло вяра на показанията на свидетелите Т. и Т., които са последователни, безпротиворечиви в своята цялост и кореспондират с останалия доказателствен материал по делото. Съдът отказа да изгради фактическите си констатации въз основа на показанията на свидетеля Д., в частите, в които твърди, че обектът не е бил отворен, при пристигането на проверяващите, тъй като противоречи на кредитираната група свидетели, още повече теза в подобен смисъл пртиворечи на житейската логика.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
Съдът счита, че в производството по ангажиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В случая те се изразяват в следното:
За да е налице нарушение по чл.12, ал.1 от Закона за храните следва да са налице няколко кумулативно предвидени предпоставки, а именно: „Производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които: 1. отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт; 2. имат разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган; 3. имат въведени: а) добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо; б) система за управление на безопасността на храните.”. За да е съставомерно нарушението по чл. 12, ал. 1 от ЗХ в някоя от хипотезите се изисква и кумулативно наличие на някое от изискванията посочени от т. 1 до т. 3 на ал. 1 на нарушената разпоредба. Това означава, че търговията с храни следва да се извършва не само в регистриран обект, но този обект трябва или да не отговаря на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт; да липсва разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган; да липсват въведени: а/ добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо; или б/ система за управление на безопасността на храните. В издаденото наказателно постановление извършването на търговия на нерегламентирано място не е свързано нито текстово, нито словесно с някое от горните кумулативни изисквания. Не е установено и описано, че обектът не отговаря на някое от изискванията от т. 1 до т. 3 и съдът намира, че не е посочен задължителен елемент от състава на нарушената разпоредба, наличието на който при това се изисква кумулативно, поради което съдът намира, че не е доказано, че е осъществен регламентиран в закона състав на нарушение. Следва в тази връзка изрично да се отбележи, че правилната квалификация на нарушението е въпрос, пряко касаещ възможността за упражняване правото на защита на жалбоподателя в пълния гарантиран му от закона обем. С несъобразяването на тези особености, е допуснато несъответствие между описанието на фактите на нарушението и неговата правна квалификация, и се е стигнало до съществено нарушение на процесуалните правила при ангажиране административно-наказателната отговорност на нарушителя. Отделно от това нормата е бланкетна
При това положение съдът намира, че в производството не бе доказано по категоричен начин извършването на нарушение по чл. 12, ал. 1 от ЗХ от страна на жалбоподателката. Тежестта на доказване, че нарушението е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител лежи върху наказващия орган. По делото няма доказателства от които да се направи несъмнен извод, че в обекта се извършва производство и/или търговия. В случая не са описани и конкретни количества продукти – брой, марка, артикул, разфасовки и прочие, за да се приеме, че обема им е такъв визиран за търговски цели.
Нарушението на изискването на чл. 12, ал. 1 ЗХ се санкционира по чл. 42, ал. 1 ЗХ, съгласно нормата, на който - наказва се с глоба в размер от 1500 лева до 2000 лева лице,  което търгува с храни в обект, нерегистриран по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание.
Видно от посочената разпоредба на чл. 12, ал. 1 ЗХ, предпоставка за регистрация на обект е в него да се извършва търговия /в конкретния случай/ с храни, респективно елемент от състава на нарушението по чл. 42, ал. 2, вр. с ал.1 от ЗХ е да се извършва търговия – „да се търгува” с храни в нерегистриран обект.
Търговията е предлагане по занятие на стоки и услуги срещу заплащане. В случая видно от представения касов бон, а и от показанията на свидетелите – на фискалното устройство не е имало отразена покупка чрез издаването на касов бон, извън отразената стойност от 0.50 лева, което е поискано от свидетелката Т. чрез издаването на касов бон. Но това обстоятелство не идва да покаже, че е извършена търговия, а напротив. От установените по делото факти, въз основа на приетите доказателства, не се установи по безсъмнен начин, че жалбоподателят е извършиля нарушението, за което е санкциониран и в частност не се установи съставомерния елемент „търговия” с храни.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 90 от 02.08.2013 г., издадено от Д-р М. Н. Б., директор на Областна дирекция по безопасност на храните, гр. XXXXXXXXX, с което на „XXXXXXXXXXX” ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXX” № XX, представлявано от С. А. Т., ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:












