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Р Е Ш Е Н И Е № 4205
гр. Сандански, 22.12.2017 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 719  по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № ЗОП-НП-16 от 08.09.2017 г., издадено от председателя на Сметната палата на Република България, град XXXXXXXXX, с което на А. М. Т., ЕГН XXXXXXXX, с адрес гр. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, ет.XX, с месторабота към момента на извършване на нарушението Община XXXXXXXX, на длъжност “кмет”, на основание чл.129, ал.1, пр. първо от Закона за обществените поръчки /ЗОП, отм./, в условията на приложимост на чл.133, ал.2 ЗОП /отм./, във вр. с чл.127в, ал.2 от ЗОП /отм./, във вр. с чл.260, ал.2 от ЗОП /обн. ДВ, бр.13/16.02.2016 г./ му е наложена глоба в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /отм./.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна като незаконосъобразно и неправилно. Сочи се, като се излагат съображения в две насоки, а именно че не е извършено нарушение от страна на жалбоподателя, включително че както в акта, така и в наказателното постановление нарушението не е описано фактически пълно и ясно, в съответствие със изискванията на закона. В съдебно заседание жалбата е поддържана от процесуален представител на жалбоподателя по изложените в нея основания, като подробно се излагат съображения за липсата на пълно и точно описание на нарушението, тъй като не е описано конкретно на коя дата колко доставки са били извършени и всяка от тези доставки на каква стойност е била. В допълнение се излагат твърдения за маловажност на случая.
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 в писмено становище. 
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. НП е получено от жалбоподателя на 12.09.2017 г. /л.11/, а жалбата срещу него е подадена в Районен съд Сандански на ръка на 18.09.2017 г. /л.1/, т.е. в предвидения в чл. 59, ал.2 от ЗАНН преклузивен седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна, идентично с описаното в НП:
Със заповед № ОД-05-03-037/05.10.2016 г., заместник-председателят на Сметната палата е възложил одит за съответствие при финансовото управление на община XXXXXXXXX за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. В хода на проверката проверяващият екип установил, че средствата за изпълнение на извършените ремонти на улици и пътища са планирани в  бюджета на община XXXXXXXX за 2014 г., приет с Решение № 1 от 13.02.2014 г. на общинския съвет, в приложение № 6 “План за финансиране на капиталовите разходи през 2014 г.” Проверяващите установили, че през посочения период, а именно от 25.03.2014 г. до 15.12.2014 г., жалбоподателят не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи за полагане на асфалтобетон на улици и пътища на територията на Община XXXXXXXXXX, при наличие на предпоставки и основание за това. Установили, че през посочения период са сключени седем договора с идентичен предмет – полагане на асфалтобетон на улици и пътища на територията на Община XXXXXXXXX на обща стойност 457 708.40 лв. без ДДС, като сумата е установена въз основа на представените на одитния екип първични платежни документи /фактури/.
Въз основа на констатираното в хода на проверката, на 21.03.2017 г. С. И. С.-П. на длъжност “старши одитор втора степен” в одитна дирекция ІІ “Одити за съответствие при финансовото управление” на Сметната палата, оправомощена със Заповед № 135/26.04.2016 г. на председателя на Сметната палата, в присъствието на свидетелите В. Р. и Б. С. – старши одитори в Сметната палата и в присъствието на жалбоподателя, е съставила против жалбоподателя АУАН № ЗОП-141/21.03.2017 г. за административно нарушение по чл. 8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /отм./, затова че в периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. А. М. Т., в качеството му на кмет на Община XXXXXXXXX и възложител на обществени поръчки по чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП, отм./, не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи за полагане на асфалтобетон на улици и пътища на територията на Община XXXXXXXXXXX, при наличие на предпоставки и основание за това. В АУАН е посочено, че строителството е обект на обществена поръчка пи смисъла на чл.3, ал.1, т.3 ЗОП /отм./. Общата стойност на сключените договори за полагане на асфалтобетон на улици и пътища в Община XXXXXXXXX била в размер на 457 708.40 лв. без ДДС, попада в праговете на чл.14, ал.1, т.1 ЗОП /отм./ и изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП /отм./, включително по обособени позиции, но въпреки това възложителят е сключил договорите без да проведе цитираната процедура. АУАН е бил предявен на жалбоподателя, подписан е от него без възражения, както и от актосъставителя и свидетелите. В 3-дневния срок, предвиден в чл.44, ал.1 ЗАНН, жалбоподателят не е депозирал писмени възражения пред административно наказващия орган.
Въз основа на административно наказателната преписка на 08.09.2017 г. било издадено наказателно постановление № ЗОП-НП-16 от 08.09.2017 г., издадено от председателя на Сметната палата на Република България, град XXXXXXXXX, с което на А. М. Т., ЕГН XXXXXXXXXX, с адрес гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, ет.XX, с месторабота към момента на извършване на нарушението Община XXXXXXXXX, на длъжност “кмет”, на основание чл.129, ал.1, пр. първо от Закона за обществените поръчки /ЗОП, отм./, в условията на приложимост на чл.133, ал.2 ЗОП /отм./, във вр. с чл.127в, ал.2 от ЗОП /отм./, във вр. с чл.260, ал.2 от ЗОП /обн. ДВ, бр.13/16.02.2016 г./ му е наложена глоба в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /отм./.
Така установената фактическа обстановка, съдът възприе след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите С. И. С.-П., В. Г. Р., Б. А. С. и писмените доказателства по делото - НП № ЗОП-НП-16/08.09.2017 г. в оригинал; заверено копие на известие за доставяне баркод PS1000 03D7YU X;  АУАН № ЗОП-141/21.03.2017 г. – в оригинал, ведно с разписка от 21.03.17 г.; заверено копие от Решение № 1 на ОбС от 13.02.2014 г. за приемане на бюджета за 2014 г.;  справки – л. 22-29 от делото; Приложение № 6 – План за финансиране на капиталовите разходи през 2014 година; Справка за извършените разходи с идентични дейности – полагане на асфалт в Община XXXXXXXXX; Договор № 86-05/25.03.14 г.; Оферта от “XXXXXXXXXX” ЕАД – XXXXXXXXXXX от 24.03.14 г., ведно с Техническа спесификация; Фактура № 0000001691/06.06.14 г.; 1 платежни нареждания от 10.06.14 г.;  мемориален ордер от 10.06.14 г.; Протокол за приемане на извършени СМР от 16.09.14 г.; Протокол № 1 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 16.08.14 г – 2 броя –  л. 49 и 50 от делото;  Техническа спесификация (анализ); Фактура № 0200000242 от 16.09.14 г.; 2 броя платежни нареждания – л. 53 от делото; Мемориален ордер № 21 от 23.10.14 г.; Договор № 90-05 от 31.03.14 г.; Оферта ведно с техническа спесификация, Протокол № 1 за установяване завършеното и за заплащане на натурални видове строителни  и монтажни работи към 25.044.14 г. – 2 броя – л. 61-62 от делото, Фактура № 0100000643 от 10.04.14 г., 2 платежни нареждания – л. 69; Мемориален ордер от месец юни 2014 г. – л. 70 от делото; Договор № 91-05 от 31.03.14 г.; Оферта от 31.03.14 г.; Техническа спесификация (анализ); Фактура № 0000001692 от 10.06.14 г.; 2 платежни нареждания – л. 78 от делото; Мемориален ордер от 10.06.14 г.; Протокол за приемане на извършени СМР от 13.11.14 г.; Протокол № 1  за установяване завършеното и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи  към 13.11.14 г.; Заменителна таблица № 1 за установяване  на заменените натурални видове строително-монтажни работи; Фактура № 0000001802 от 13.11.4 г.;  2 платежни нареждания – л. 84 от делото; Мемориален ордер  от 02.12.14 г.; Договор № 132-05/09.05.14 г.; Фактура № 0100000658/13.05.14 г.; 2 платежни нареждания – л. 94 от делото; Мемориален  ордер № 47/14.05.14 г.; Протокол за установяване завършеното и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 23.10.14 г.; Фактура № 0000001783 от 23.10.14 г.; Платежно нареждане – л. 98 от делото; Мемориален ордер № 22 от 23.10.14 г.; платежно нареждане – л. 100 от делото; 2 броя справки от 07.11.14 г – л. 101-102 от делото;Мемориален ордер № 28/06.11.14 г.; Платежно нареждане  - л . 104 от делото; Мемориален ордер № 28/06.11.14 г.; Платежно нареждане – 2 бр. - л. 106-107 от делото; Мемориален ордер № 21/04.12.14 г.; Справка  от 05.12.14 г. – л. 109 от делото; Договор № 210-05 от 18.07.14 г.; Протокол № 1  - обр. 19 за установяване завършеното и за  заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 24.06.14 г.; Фактура № 0000001891/24.07.14 г.; Платежно нареждане – л. 116 от делото; Договор № 255-05 от 10.09.14 г.; Протокол № 1  за установяване завършеното и за  заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към  06.10.14 г.; Фактура № 2000000251/06.0.14 г.; Платежно нареждане от 22.12.14 г.; Договор № 377-05/15.12.14 г.; Оферта от XXXXXXXXX ООД до Община XXXXXXXXXXX; Протокол за приемане на извършени СМР от 22.12.2014 г.; Протокол № 1  - обр. 19 за установяване завършеното и за  заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 22.12.14 г.; Фактура № 1000000845 от 22.12.14 г.; Платежно нареждане от 23.12.14 г.; Констативен протокол – Приложение № 2.33 за документиране на установени факти и обстоятелства при одит за съответствие при финансовото управление от 20.01.2017 г.; Приложение № 2 – писмо до г-н А. Т. с изх. № 3/07.03.17 г.; Заповед № ОД-05-03-037/05.10.2016 г. на заместник-председателя на Сметната палата; Заповед № 135/26.04.2016 г. на председателя на Сметната палата, Разпореждане №4402120060/01.04.2009 г. от ТД на НОИ гр. XXXXXXXXX; Епикриза от XXXXXXXXXXXX, Клиника по гастроентерология от 23.07.2017 г. и Амбулаторен лист от XXXXXXXXX №318 от 03.08.2017 година.
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 С.-п., Р. и С., 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 намира, че жалбата е неоснователна. 
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. 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, обстоятелствата, при които е извършено, затова не е основателен доводът на жалбоподателя за допуснато процесуално нарушение в тази връзка и относно липсата на изрично произнасяне в НП по чл.28 от ЗАНН за маловажността на случая, тъй като именно с издаването на НП, административно наказващият орган се е произнесъл за липсата на маловажност като е приел, че не са налице основания за прилагането на този текст от ЗАНН по отношение на нарушителя, тъй като нарушението засяга важни обществени отношения, свързани с разходването на публични средства в размер на 457 708.40 лв. без ДДС, при което изцяло е игнориран приложимият ред за възлагане на обществени поръчки, регламентиран в ЗОП и не са създадени условия за свободна и лоялна конкуренция, за публичност и прозрачност при определяне на изпълнителя. Налице е ясно и точно описание на нарушението, което и кореспондира на правната квалификация на административното нарушение. Посочено е както в АУАН, така и в НП, че жалбоподателят в качеството си на възложител по чл.7, т.1 ЗОП /отм./ в периода 25.03.2014 г. до 15.12.2014 г. не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи за полагане на асфалтобетон на улици и пътища на територията на Община XXXXXXXXX, при наличие на предпоставки и основание за това. Прието е, че през посочения период са сключени 7 договора с идентичен предмет – полагане на асфалтобетон на улици и пътища на територията на Община XXXXXXXXXX и че строителството е обект на обществена поръчка по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 ЗОП /отм./, както и че стойността на извършения разход в размер на 457 708.40 лв. без ДДС и попада в стойностния обхват на чл.14, ал.1, т.1 ЗОП /отм./, като изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, като разходите са доказани с първични платежни документи.
При определяне на административното наказание и приложимия закон, административнонаказващият орган /АНО/ е отчел, че с параграф 4 от ПЗР на Закона за обществените поръчки /обн. ДВ бр.13 от 16.02.2016 г., в сила, считано от 15.04.2016 г. е отменен Законът за обществените поръчки, обн. ДВ бр.28 от 2004 г. Като е взел предвид извършената промяна в закона, АНО е приел, че описаното в АУАН деяние е въздигнато в състав на административно нарушение с предвидено административно наказание в новия ЗОП. На основание чл.3, ал.2 ЗАНН е взета предвид последвалата различна нормативна уредба и е извършен сравнителен анализ на нормативната уредба – чл.256, ал.1 ЗОП и чл.129, ал.1, предл. първо, във връзка с чл.133, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП, отм./, като е приложил по-благоприятната разпоредба за нарушителя. На основание чл.129, ал.1, пр.1, в условията на приложимост на чл.133, ал.2 ЗОП /отм./, във вр. с чл.127в, ал.2 ЗОП /отм./ и чл.260, ал.2 ЗОП /обн. ДВ бр.13/16.02.2016 г./ е наложил на жалбоподателя административно наказание «глоба» в размер на 1500 лева. Отчетени са смекчаващите вината обстоятелства, а именно, че нарушениет е извършено за първи път и е наложена глоба в минимален размер.
Актът за установяване на административно нарушение няма презумптивна доказателствена сила и при оспорване на констатациите съдът е длъжен да установи чрез допустимите от закона доказателства факта на извършване на административното нарушение и обстоятелствата при които то е осъществено.
Съгласно чл.8, ал.1 ЗОП /отм./ “Възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона.”.
Съгласно чл.14, ал.1, т.1 ЗОП /отм./ “Процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат следните стойности без ДДС: за строителство - по-високи от 264 000 лв.”, а съгласно чл.129, ал.1 ЗОП /отм./ е установен общ административно наказателен състав, предназначен да санкционира пълното бездействие на възложителите да проведат съответна процедура, без обаче да визира конкретно никоя от предвидените в закона възможни процедури. Жалбоподателят е осъществил състава на вмененото му административно нарушение виновно при форма на вината пряк умисъл. Последният е съзнавал обществената опасност на деянието, съзнавал е характера на установената от закона забрана, а също и това, че с нарушаването й извършва нарушение, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им. Цитираните разпоредби на ЗОП са императивни и не предоставят възможност на адресатите им за каквито и да било други действия. Всяко действие, различно от провеждането на процедура по реда на ЗОП е нарушение. Административно наказващият орган е счел, че наложената глоба в така определения размер би респектирала нарушителя за спазване на законодателството за в бъдеще и ще въздейства възпитателно както на самия него, така и на останалите членове на обществото.
Не провеждането на процедура е най-тежкото нарушение на ЗОП. По този начин се възпрепятства постигането на целта на закона  - ефективно разходване на бюджетни и извънбюджетни средства и се нарушава един от основните принципи на ЗОП – публичност и прозрачност при разходването на тези средства. Разпоредбите на ЗОП, касаещи провеждането на процедури по реда на закона са императивни и не предоставят възможност на адресатите им за каквито и да било други действия. Всяко действие, различно от провеждането на процедура по реда на ЗОП е нарушение и като такова трябва да бъде санкционирано. Отчетен е и фактът, че нарушението е извършено за първи път и поради тази причина административно наказващият орган е счел, че наложената глоба в така определения размер би респектирала нарушителя за спазване на законодателството за в бъдеще и ще въздействува възпитателно както на него, така и на останалите членове на обществото.
Изпълнителното деяние на състава на нарушението е обективирано както чрез бездействие, така и чрез действие, като не е достатъчно само да не бъде проведена процедура по реда на ЗОП /отм./, но и да е осъществен разход за дейности, които съставляват обект на обществена поръчка по смисъла на ЗОП /отм./. Първата особеност на процесното нарушение се отнася до изпълнителното деяние – осъществява се чрез едно деяние, което винаги съдържа бездействие. Втората особеност е в обстоятелството, че деецът осъществява непрекъснато състава през определен период от време, който започва с възникване на задължението деецът да извърши определено действие и продължава докато не бъде изпълнено това задължение или състоянието не бъде прекратено поради други обстоятелства. В конкретния случай, неорганизирането и непровеждането на процедура по ЗОП /отм./ за възлагане на обществена поръчка за доставка на ел. енергия /бездействие/ и от друга страна, извършването на разходи за строителство е в размер на 457 708.40 лв. без ДДС /действие/.
В АУАН и НП като време на извършване на нарушението е индивидуализиран конкретен период, а именно от 25.03.2014 г. до 15.12.2014 г. Законодателят не е фиксирал конкретен момент за откриване на процедурите на възлагане в Закона за обществените поръчки. Това става по преценка на възложителя, с оглед извършеното предварително планиране на потребностите в рамките на една бюджетна година. Доколкото става въпрос за регулярно, повтарящи се близки по вид и размер потребности, възложителят предварително е знаел за необходимостта от строителството и неговата приблизителна прогнозна стойност, която би следвало, да определи по реда на чл.15, ал.2, т.2, б.”а” ЗОП.
Описаното в наказателното постановление административно нарушение е осъществено чрез бездействие. Този външно проявен акт на пасивност чрез не извършване на дадени действия не би могъл да се идентифицира само с една определена дата, поради характерните му белези на повтаряемост, трайност и продължителност. От това следва, че нарушението е извършено непрестанно, продължително, което логически изключва възможността да се посочи конкретна дата като време на извършването му. А това от своя страна означава, че докато не се изпълни дължимото, тоест докато не се възложи обществената поръчка, деянието се осъществява непрекъснато. Ето защо като време на извършване на нарушението е индивидуализиран периода, през който бездействието е траело, като същото е осъществено в периода на извършване на разходите, без да е проведена процедура. В случая не може да се говори за отделни нарушения в рамките на едногодишния период, тъй като за всичките месеци плащанията са били обект на една обществена поръчка, като разделянето й и по ЗОП е недопустимо.
Правилно административно наказващият орган е преценил установените факти при проверката като неизпълнение на задълженията от жалбоподателя в качеството му на кмет на община XXXXXXXXXX.
Субект на нарушението може да бъде лице, което има качеството възложител провеждане на обществена поръчка. Качеството на възложител на обществените поръчки по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОП /отм./ има кметът, който е териториален орган на изпълнителната власт, съгласно чл.19, ал.3, т.2 от Закона за администрацията. В трайната съдебна практика по прилагане на ЗОП е наложено становище, че качество на възложител на обществените поръчки на общината, по определението, дадено в чл.7, т.1 от ЗОП е именно кметът на общината. В качеството си на възложител по смисъла на ЗОП, кметът има всички правомощия по възлагане, организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, поради което правилно именно спрямо него е било започнато и проведено конкретното административнонаказателно производство. Още повече, че този извод е в унисон с определението за възлагащи органи, дадено в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги.
Налице е осъществено от субективна и обективна страна административно нарушение по чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.1 ЗОП /отм./, поради което правилно и законосъобразно административно наказващия орган е ангажирал отговорността на жалбоподателя съгласно чл.129, ал.1, пр.1 ЗОП /отм./, в условията на приложимост на чл.133, ал. ЗОП /отм./, съгласно който “Когато нарушенията по чл. 128 - 132а, с изключение на тези по чл. 129, ал. 4, чл. 129б, ал. 2 и чл. 132, ал. 3, са извършени при възлагане на обществени поръчки на стойности по чл. 14, ал. 3, предвидените размери на глобите и имуществените санкции се намаляват наполовина.» и му е наложил административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева, което наказание е определено при съблюдаване на принципа на индивидуализацията му, съгласно чл.27 от ЗАНН и е в размер на минимума предвиден в закона, съобразен и със здравословното състояние на жалбоподателя и доходите му. Правилно АНО не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като посоченото нарушение не е маловажен случай предвид характера на засегнатите обществени отношения свързани с разходването на публични средства при възлагането на обществени поръчки над определените прагове и периодът на бездействие и в случай и на активното действие по заплащане на суми от бюджета на общината. По тези съображения следва да бъде потвърдено атакуваното НП като законосъобразно.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно наказателно постановление № ЗОП-НП-16 от 08.09.2017 г., издадено от председателя на Сметната палата на Република България, град XXXXXXX, с което на А. М. Т., ЕГН XXXXXXXX, с адрес гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, ет.XX, с месторабота към момента на извършване на нарушението Община XXXXXXXXXXXX, на длъжност “кмет”, на основание чл.129, ал.1, пр. първо от Закона за обществените поръчки /ЗОП, отм./, в условията на приложимост на чл.133, ал.2 ЗОП /отм./, във вр. с чл.127в, ал.2 от ЗОП /отм./, във вр. с чл.260, ал.2 от ЗОП /обн. ДВ, бр.13/16.02.2016 г./ му е наложена глоба в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.8, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /отм./.
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:

































