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Р Е Ш Е Н И Е № 24
гр. Сандански, 07.01.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на девети декември две хиляди и четиринадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Мария Малинска, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 770  по описа на съда за 2014 г.
 и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № СН-7/27.06.2014 г., издадено от А. С. А., началник РСПБЗН гр. XXXXXXXXXXX, с което на И. Т. В., ЕГН XXXXXXXXXX, управител на „XXXXXXXXXXX” АД гр. XXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXX”, бл.XX, вх.XX, ет.XX, ап.XX, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.32 от ЗАНН, чл.279, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи и заповед № Iз-755/21.03.2011 г. на Министъра на вътрешните работи и на основание чл.278 от ППЗМВР й е наложена глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.9, ал.1 и ал.3 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и на посочените основания й е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.15, ал.1 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че наказателното постановление е издадено в нарушение на закона, тъй като не съдържа всички изискуеми от чл.57 от ЗАНН реквизити. Твърди се още, че НП е издадено по реда на ППЗМВР, като същият е отменен съгласно ДВ бл.60 от 22 юли 2014 г. В съдебно заседание жалбата е поддържана процесуалния представител на наказаното лице на изложените в нея основания, в писмена защита доразвива основанията си за отмяна като сочи и приложение на чл.28 от ЗАНН.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание, но изпраща становище, в което развива подробни доводи за доказаност на нарушенията, поради което наказателното постановление следва да бъде потвърдено като правилно, законосъобразно и основателно. 
Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, не изпраща представител. 
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. Установи се, че препис от НП е бил доставен с куриер с известие за доставяне с обратна разписка на адреса на управление на ЮЛ, в което работи наказаното лице, което не е положило подписа си, нито е отбелязано, че е връчено и на коя дата /л.56 и 57/. 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. В случая не се установи кога и кое лице е получило преписа от НП. 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.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Към 20.05.2014 г. И. Т. В., ЕГН XXXXXXXXXXXX била член на съвета на директорите и представляващ на „XXXXXXXXXXX” АД гр. XXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXX”, бл.XX, вх.XX, ет.XX, ап.XX.
На 20.05.2014 г. била извършена специализирана полицейска операция съвместно с представители на РСПБЗН на територията на гр. XXXXXXXXX, измежду които св. И. Ц. и полицейските служители В. П. и А. М.. В обсега на проверката попаднала и заложна къща на „XXXXXXXXXXX” АД, намираща се на ул. „XXXXXXXXXX” № XX в гр. XXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXXXX” АД гр. XXXXXXXXX. В заложната къща като касиер работела свидетелката С. К. Щ.. Проверяващите установили, че броят на работещите в обекта е по-малък от 5 и не са изготвени вътрешни правила за осигуряване на пожарната безопасност на територията му, както и че обектът не е оборудван с пожаротехнически средства, съгласно приложение №2 към чл.3, ал.2 от Наредба № Iз-197/2009 г. за СТПНОБП.
За констатираното нарушение свидетелят И.Ц. изпратил покана на виновното лице И. Т. В., получена лично от нея, /л.17/. Тъй като същата не се явила, АУАН № СН-7/30.05.2014 г. бил съставен в отсъствие на жалбоподателя на 30.05.2014 г. в гр. XXXXXXXXXX в присъствието на свидетелите В. П. и А. М. за нарушение на чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.9, ал.1 и ал.3 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и на посочените основания и за нарушение на чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.15, ал.1 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 
Въз основа на административно наказателната преписка на 27.06.2014 г. от началника на РСПБЗН – гр. XXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № СН-7/27.06.2014 г., с което на И. Т. В., ЕГН XXXXXXXXXXX, управител на „XXXXXXXXXX” АД гр. XXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXX”, бл.XX, вх.XX, ет.XX, ап.XX, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.32 от ЗАНН, чл.279, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи и заповед № Iз-755/21.03.2011 г. на Министъра на вътрешните работи и на основание чл.278 от ППЗМВР й е наложена глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.9, ал.1 и ал.3 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и на посочените основания й е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.15, ал.1 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни доказателства – показанията на свидетелите И. Ц. и С. Щ. и писмените доказателства – противопожарна инструкция за недопускане на запалвания и аварии и пожари в заложна къща в гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ №XX от 27.03.2012г.; инструкция за пожарна и аварийна безопасност; правила при възникване на пожар на фирма „XXXXXXXXXXX“ АД;  заповед №35/10.10.2011г. на Изпълнителния директор на „XXXXXXXXXXX“ АД; наказателно постановление №СН-7/27.06.2014г.на Началника на РСПБЗН XXXXXXXXXX; обратна разписка за получени документи от „XXXXXXXXX“ АД до РС Сандански; писмо от РСПБЗН XXXXXXXXXXX до РС Сандански с рег. №СН-2296, екз.№2 от 06.11.2014г., ведно с жалба от И. В., становище с рег. №СН-2295/06.11.2014г. на РСПБЗН XXXXXXXXXX, покана с рег. №СН-962/20.05.2014г. до И. В., обратна разписка №1425770, УАУН №СН-7/30.05.2014г., писмо с рег. №769/12.06.2014г. до Началника на РСПБЗН XXXXXXXXXXX, наказателно постановление №СН-7/27.06.2014г. на Началника на РСПБЗН XXXXXXXXXXX, писмо с рег. № СН-2551/ 04.12.2014 г.,  по описа на РСПБЗН- XXXXXXXXXXX, ведно със известие за доставяне. 
Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, както и гласните доказателства по делото, като прие същите за относими към главния факт на доказване в производството и за безпротиворечиви в своята цялост. 
	При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
При извършената служебна проверка се установи, че АУАН и НП са съставени от компетентните органи съобразно разпоредбите и в законовите срокове, установени в чл.34 от ЗАНН, които имат императивен характер. АУАН е съставен в тримесечен срок от откриване на нарушителя, а НП е издадено в шестмесечен срок от съставяне на АУАН. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци и обстоятелствата, при които е извършено. Липсата на описание на доказателства, които потвърждават нарушенията не е от кръга на съществените процесуални нарушения. 
В НП като нарушени правни норми са посочени чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.9, ал.1 и ал.3 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.15, ал.1 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. За описаните в него административни нарушения това са приложимите материалноправни норми. Съгласно чл.6 от ЗАНН, за да се квалифицира обаче едно деяние като административно нарушение същото следва да бъде обявено от закона и за наказуемо, т.е. за нарушената материалноправна норма трябва да е налице приложима, действаща санкционна разпоредба. Санкциите за тези нарушения са предвидени в чл.278 от ППЗМВР /отм./, във вр. с чл.32 ЗАНН и са приложими само за нарушаване на законови норми от ППЗМВР /отм./. ППЗМВР, обаче е отменен от 22.07.2014 г., съгласно § 1 от ПЗР на Постановление № 207 от 18 юли 2014 г. на министерски съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. Последният не регламентира, че санкциите по тях ще се прилагат и за нарушения на норми на отмененения ППЗМВР като хипотези. Никъде не се съдържа разпоредба, която след22.07.2014 г., да урежда реда, по който следва да се налага административнонаказателна отговорност за нарушения на разпоредбите на отменения ППЗМВР, а прилагането на административно наказателна норма по аналогия е недопустимо. С отмяната на ППЗМВР, след 22.07.2014 г. неспазването на чл.278 ППЗМВР /отм./ не може да се квалифицира като административно нарушение, тъй като отпада наказуемостта на деянието. Това придава на § 1 от ПЗР на Постановление № 207 от 18 юли 2014 г. на министерски съвет качеството на „по-благоприятна за нарушителя разпоредба” по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗАНН, съгласно която ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В конкретния казус, с § 1 от ПЗР на Постановление № 207 от 18 юли 2014 г. на министерски съвет (по отношение на разглежданите норми) е отменен ППЗМВР, с което напълно са отпаднали, както задължението по чл. 127к, т.1 от ППЗМВР от ППЗМВР, така и което е особено важно, административно наказателната разпоредба на чл. 278, предвиждаща санкциониране при неизпълнение на правилника. Заличен е противоправния характер на всяко неизпълнение (включително процесното) на ППЗМВР, при което след 22.07.2014 г. липсва основание за определяне на тези деяния като нарушения по смисъла на ЗАНН, съответно за санкциониране на извършителя. Налице е хипотезата на „максимално благоприятната разпоредба” (използваното в теорията определение) по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗАНН. Предвид това НП следва да бъде отменено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № СН-7/27.06.2014 г., издадено от А. С. А., началник РСПБЗН гр. XXXXXXXXXX, с което на И. Т. В., ЕГН XXXXXXXXX, управител на „XXXXXXXXXX” АД гр. XXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXXX”, бл.XX, вх.XX, ет.XX, ап.XX, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.32 от ЗАНН, чл.279, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи и заповед № Iз-755/21.03.2011 г. на Министъра на вътрешните работи и на основание чл.278 от ППЗМВР й е наложена глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.9, ал.1 и ал.3 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и на посочените основания й е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл. 127к, т.1 от ППЗМВР във вр. с чл.15, ал.1 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
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:







