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Р Е Ш Е Н И Е № 49
гр. Сандански, 08.01.2016 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Гергана Симонска, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 875  по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 3951 от 20.10.2015 г., издадено от В. И. И., председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/ – гр. XXXXXXXXXX, район XXXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, с което на “XXXXXXXXXXXX” ЕООД, ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXXX” № XX, ет.XX, на основание чл.65, ал.2 от ЗСБТ и чл.83, ал.1 от ЗАНН, му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на чл.3б от ЗСБТ.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна като незаконосъобразно и издадено в нарушение на административно производствените правила. Релевират се доводи, че в хода на административно наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават процедурата и издаденото наказателно постановление и са основания за отмяната му, че така описаното в НП нарушение е схематично и не позволява на привлеченото към административно наказателна отговорност лице да разбере точните фактически рамки и обстоятелства, при които е извършено нарушението. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща свой процесуален представител. 
Представителят на административно-наказващия орган счита, че жалбата е неоснователна и издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено, като излага подробни съображения за твърденията си. 
За Районна прокуратура-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 получено на 06.11.2015 г. /л.26-стр.2/, а жалбата срещу него е подадена на 16.11.2015 г. /л.1/. 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:
На 17.09.2015 г. държавен инспектор към ДКСБТ е съставил акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, в който са отразени  следните относими за процеса обстоятелства:
При извършена проверка на 17.09.2015 г. в град XXXXXXXXX, местност “XXXXXXXXXXXX” /проверката е на същия адрес, е установено, че “XXXXXXXXXXX” ЕООД извършва търговски сделки на едро /търговия на едро/ с налични храни от място, което не е регистрирано като стоково тържище, пазар на производителите или вписан самостоятелен обект за търговия на едро с храни по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/. Нарушението е установено по документи при проверка на фактури за извършени продажби на клиенти, осъществени от дружеството, както и в деловодството и регистрите на ДКСБТ. От представените на място фактури е станало видно, че продажбите се извършват на търговци, а стоките са в транспортни опаковки – стекове, кашони. Представени са:
	фактура № 0000025720/31.08.2015 г. – за 1297,06 лв.;
	фактура № 0000025662/26.08.2015 г. – за 1521,05 лв.;
	фактура № 0000025730/01.09.2015 г. – за 349,86 лв.;

Установено е още, че издадените фактури со от името на “XXXXXXXXXXX” ООД, а при извършена проверка в Търговския регистър е установено, че от 12.06.2015 г., правно организационната форма на дружеството е ЕООД. Като виновно нарушени законови разпоредби се сочат: чл. 3б от Закона за стоковите борси и тържищата.
Въз основа на този АУАН е издадено обжалваното НП, предмет на настоящото наказателно производство, в което е пренесено описанието на фактите, обстоятелствата и правни действия от АУАН и относимите правни разпоредби. 
Съдът възприема фактическата обстановка по делото от данните, внесени в процеса чрез следните доказателствени средства и доказателства: показанията на А. А. - актосъставител, жалба с вх. № 2363 от 17.11.2015 г. и известие за изпращане от XXXXXXXXXX; ксерокопие на разписка за изпращане с изх. № 2092 от 29.10.2015 г. и известие за доставяне AR 2098; оигинал от Акт за нарушение № 03951 от 17.09.2015, г., констативен протокол № 0012005 от 17.09.2015 г., заверени ксерокопия на фактура № 25720/31.08.2015 г., фактура № 25662/26.08.2015 г., фактура № 25730/01.09.2015 г.; удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 11 от 18.07.2011 г.; наказателно постановление № 3951 от 20.10.2015 г.; възражение с вх. № 1724 от 24.09.2015 г.; заверено копие от Заповед № РД-09-018 от 28.05.2015 г. на председателя на ДКСБТ. 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 свидетеля, 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 анализа на законосъобразността на обжалваното НП, и то в частта относно описанието, установяването и доказването на вмененото административно нарушение, съдът констатира следното:
На 17.09.2015 г. е извършена проверка на посочен адрес, на същата дата е съставен и АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление. АУАН е съставен от упълномощено от Председателя на комисията длъжностно лице, обжалваното наказателно постановление е издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, при което процедиране съдът не открива пороци по отношение на компетентност, изводимо от нормата на чл.66 от Закона за стоковите борси и тържищата.
Изследвайки законосъобразността на съставеният АУАН и обжалваното НП във връзка със някои от  задължителните реквизити посочени в чл.42 т.3 и т.4 и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, отнасящи се съответно до АУАН и НП, съдът счита, че по същество са описани три административни нарушения. Т.е. при преценка, изследване законосъобразността на АУАН и издаденото въз основа на него и обжалвано наказателно постановление се поставя въпроса за “датата на нарушението”. След като проверката е извършена на 17.09.2015 г. и АУАН е съставен на тази дата, то логично следва и извод, че това е датата на “установяване на нарушението”. А коя е “датата на нарушението” като задължителен реквизит на АУАН и на наказателното постановление, не се сочи нито в АУАН, нито в обжалваното НП. Извод в тази насока  е посочване на три фактури, представени и  като копия, намерили място при описанието на нарушението, които са с различни дати, съответно 31.08.2015 г., 26.08.2015 г. и 01.09.2015 г., доказващи сделки с различни търговци. Съществен елемент от изпълнителното деяние на вмененото  като вид административно нарушение е “извършването на търговски сделки на едро с налични храни и цветя”-чл.3 б от Закона за стоковите борси и тържищата.Дефинирането на “търговска сделка на едро”  е дадено в параграф 2 т.10  от Допълнителните разпоредби на Закона за стоковите борси и тържищата, т.е. продажба на количество не по-малко от единичната транспортна опаковка, когато стоката е опакована, или на количество, определено с правилника за организацията, дейността и охраната на съответното тържище или пазар на производителите, когато стоката не е опакована. Оттук вече следва, че с позоваването, описанието на трите фактури - различни дати, стоки и търговци, извършено в АУАН и издаденото  въз основа на него и обжалвано наказателно постановление  по същество се описват, сочат три отделни административни нарушения, при което съдът констатира несъобразяване с разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Изтърпяват се поотделно, защото се налагат поотделно.
Обектът в който се вменява, че са извършвани търговски сделки на едро с храни от търговското дружество, чиято наказателна отговорност е ангажирана в процеса е описан с адрес: гр. XXXXXXXXXX, местност “XXXXXXXXXXXX”, на  място, което не е регистрирано като стоково тържище, пазар на производителите или вписан самостоятелен обект по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата. Логичен е въпросът “Какво представлява това място?” Позоваването на забраната, установена в чл.3б от Закона за стоковите борси и тържищата  в АУАН и в обжалваното НП относно извършване на търговски сделки на едро с налични храни и цветя на места различни от тези по: чл.3, ал.1/стоково тържище/; чл.3а, ал.1 /пазар на производителите/ и чл.3 в ал.1/самостоятелен обект/, означава само по себе си неточно, некоректно описание на вмененото нарушение /нарушения/, тъй като в посочената като нарушена законна разпоредба са регламентирани и изключения, примерно –чл.3 б т.1 от ЗСБТ - търговски обекти, които представляват магазин или верига от магазини за самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект.
На следващо място, в отклонение от императивните изисквания на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в АУАН и НП липсва  ясно, пълно и еднозначно описание на твърдяното административно нарушение и обстоятелствата, при които то е извършено. Съдържанието на АУАН и НП изобщо не отговарят на въпросите има ли изобщо търговски обект на адреса, на които е извършена проверката, съответно какъв е обекта, в частност склад или магазин, какви са определящите го като такъв характеристики, от които се заключава, че не попада сред изключенията по чл.3б от ЗСБТ, в т.ч., че не представлява магазин за самообслужване за продажба на храни на едро и дребно, колко са сключените пред проверяващите сделки в транспортни опаковки, кому са продадени стоките на едро и в какви количества, надхвърлящи каква транспортна опаковка и по какви цени - на едро или на дребно, имало ли е изобщо обявени цени на едро на предлаганите в обекта стоки. Все в обсъжданата насока, в  разрез с изискванията на  чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, както в съставения АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП, не са посочени конкретна дата /време/ и място на осъществяване на нарушението - извършването на търговски сделки на едро от страна на търговеца. Упоменати са единствено дата и място на проверката, като е неясно  съвпадат ли те според актосъставителя и наказващия орган с датата и мястото на извършване на санкционираното деяние, които са не само индивидуализиращи белези на всяко административно нарушение, но и задължителни реквизит на АУАН и НП, съответно липсата им ограничава възможността за организиране защитата на жалбоподателя. Терминологично, в обстоятелствената част на обжалваното НП се говори за търговски сделки на едро с налични храни – без посочване на храните, в транспортни опаковки /стекове, кашони/. Липсващата конкретизация на конкретен вид храни при описанието на вмененото като вид административно нарушение, при преценяване съдържанието на посочените три фактури също води до извод за непълно излагане на факти и обстоятелства, относими към правния спор. 
Наред с това, датата и мястото на нарушението е от съществено значение, с оглед проверката относно спазването на уредените в чл.34, ал.1 от ЗАНН преклузивни срокове за образуване на административнонаказателното производство.
Не на последно място, неправилно в процесното НП АНО е отказал да разгледа и да се произнесе върху доводите направени във възражението, изпратено до същия на 23.09.2015 г., че е изтекъл срокът по чл.44, ал., от ЗАНН, който в случая е изтекъл на 24.09.2015 г. – предвид неприсъствените дни – 20-22.09.2015 г., т.е. възражението е било изпратено в срк.
Във връзка с гореизложеното съдът счита, че обжалваното наказателно постановление в частта относно нарушението се явява незаконосъобразно, поради което съдът не изследва НП в частта относно приложението на правилата за индивидуализация на наказанието, още повече че санкцията, наложена на търговското дружество е в минималния законов размер.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3951 от 20.10.2015 г., издадено от В. И. И., председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/ – гр. XXXXXXXXX, район XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXX” № XX, с което на “XXXXXXXXXXX” ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, ет.XX, на основание чл.65, ал.2 от ЗСБТ и чл.83, ал.1 от ЗАНН, му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на чл.3б от ЗСБТ.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Благоевград.

					                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:










