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 Решение № 60499

Номер 60499 Година 14.08.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 14.07 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

Административно наказателно дело

номер 20205440200075 по описа за 2020 година

Настоящото  производство  се  развива  по  реда  на  чл.  59  и следващи  от  ЗАНН.
Образувано  е  по  жалба  на „И." ЕООД-Г.С. срещу  наказателно  постановление номер  

*/25.11.2019г, издадено  от  Т. Д. Д. - Д. на Р. на К., с  което   е наложена  имуществена санкция  в  
размер  на  1100,00лева     на  основание чл.  208  от  Закона  за  туризма.

В  жалбата  е посочено  че  постановлението  е незаконосъобразно, като  се иска  отмяната  
му.

В  съдебно  заседание  жалбоподателят  се  представлява  от  управителя  и  адв.К., като  се  
поддържа  жалбата.

Въззиваемият  не  изпраща  представител  в  съдебно  заседание.Постъпила  е  писмена  
молба  от  юр.Б., като  се  поддържа  издаденото  постановление  и  се  пледира присъждане  на   
юр.възнаграждение.

След  като  се  запозна  с  приобщените  доказателства  съдът  намира  за  установено  от  
фактическа  страна  следното:

На  23.08.2019г  свидетелите  П. и  Г./с.  на  К./ извършили  проверка  на  кафе-  сладкарница 
„*”, находяща  се  в П., спопанисвана  от  дружеството-жалбоподател.

В  хода  на  проверката   е установено ,че   за  въпросния  туристически  обект   е издадено 
Удостоверение за  утвърдена  категория  „ДВЕ  ЗВЕЗДИ” от  16.11.2018г . с  капацитет от  50  места  
на  закрито.

В  момента  на  проверката  въпросният  туристически  обект  бил  в  работен  режим, като  
имало  неголям  брой  клиенти.На  място присъствал   и  управителя   на  дружеството .

В  хода  на  проверката  е  констатирано , че  в  обекта  са  поставени  20  маси с  по  
минимум  четири  места , като  капацитетът  на  заведението  бил  от  80  места  на  закрито. 
Констатирано  е, че  в  кафе  сладкарницата  има общо  две  тоалетни –една  за  жени  и една  за  
мъже.На  място  е съставен  констативен  протокол  за  резултатите  от  извършената  проверка.В  
хода  ан  проверката  управителят  заявил, че  в  обекта  са  поставени  допълнително  маси  във  
връзка  със  слънцегреенето, като  клиентите  на  заведението  се  местили непрекъснато.

На  20.09.2019г е  съставен   АУАН , като  е предявено  административно  нарушение по   чл.  
114  т.2  от  Закона  за  туризма.Като  описание на  нарушението  е посочено, че провереното  
заведение притежава  издадено  удостоверение  за  категория  две  звезди  и разполага  с  две  
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тоалетни, като обектът  не  отговаря  на  изискванията  за  категория  две  звезди, определени  в  
Наредбата  за  изискванията  към  местата  за  настаняване и  заведенията  за  хранене.Посочено  е  
,че   за  заведенията  с  над  60  места се  изискват  две  тоалетни  за  жени  и две  тоалетни  за  
мъже, като  търговецът  предоставя  туристически  услуги  , която  не  отговаря  на  изискванията  на  
посоченото  изискване за  ЗХР  с  категория  две  звезди.

Въз  основа  на  съставения  АУАН е  издсадено  обжалваното  наказателно  постановление  
като  наказващият  орган  възприел  изложената  в  АУАН  фактическа  и правна  обстановка  и 
наложил  им.санкция  в  размер  на  1100 лева  на  основание чл.  208 от  ЗТ.

По  делото  не е спорно, че в  проверения  туристически  обект  са  установени   налични  80  
места  на  закрито  и обектът  разполагал  само  с  две  тоалетни.В  тази  насока  са  показанията  на  
св.П. и  Г.  , като  същите  се  кредитират  изцяло  от  съда.

Правни  изводи:
Жалбата  е процесуално  допустима , като  разгледана  по  същество  същата  е основателна,  

предвид  на  следното:
Разпоредбата  на  чл.  114  т.2  от  Закона  за  туризма  регламентира, че лицата, 

извършващи ресторантьорство в туристически обекти са длъжни да  предоставят туристически 
услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория, съгласно 
Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и 
за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на 
категорията от 2015г .

В Приложение № 3 към посочената Наредба, графа Забележки т.2 е  предвидено, че  
заведенията за хранене и развлечение с  категория две  звезди, които  разполагат  с  над 60 места, е  
необходимо  да  са  оборудвани  с  по две тоалетни клетки за жени и две тоалетни клетки за 
мъже.

Санкционната  разпоредба  на  чл.  208  от  ЗТ  предвижда, че на ресторантьор, който 
предоставя туристически услуги, която не съответства на изискванията за определената категория, 
се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

По  делото  се  установи, че  дружеството-жоалбоподател  е предоставяло  туристическа  
услуга –ресторантьорство,  която  не  е съответствала  на  изискванията за определената  категория. 
В  туристическия  обект  са  установени  80  места  на  закрито,  като  обектът   не  бил  оборудван с  
по две тоалетни клетки за жени и две тоалетни клетки за мъже, съгласно  изискванията  на  
посочената  по- горе  Наредба -Приложение  № 3.

По  този  начин  дружеството-жалбоподател  е осъществило  формално  състав  на  
административно  нарушение по  чл.  114  т.2  от  ЗТ.

При  извършеният  служебен  преглед  съдът  намира, че извършеното  деяние  
представлява "маловажен  случай" на административно нарушение.Нарушението  е извършено  в  
летен  период , като   в  обекта  са  поставени  допълнителни  маси  във  връзка  с особеностите  на  
туристическия  обект   и слънцегреенето. В  хода  на проверката е  установен  малък  брой  
посетители,  като правата  на  същите  не  са  накърнени  по  какъвто  и да е начин от  извършеното  
деяние. В  конкретният  случай  проверяващите  органи  са  могли  да  дадат  задължително  
предписание на  провереното  дружество    да  приведе  обекта  в  съответствие с  посочените  
изисквания /  да  намали   броя  на  местата  в  заведението или  да  оборудва  туристическия  обект  
със  съответните  тоалетни/  и едва  след  това  да  пристъпят  към  ангажиране  на 
административно-наказателна  отговорност.  

Поради  изложените  съображения   следва  да се  отмени  обжалваното  наказателно  
постановление, като наказващият орган  е следвало  да  приложи  разпоредбата  на  чл.  28  от  
ЗАНН.

Поради  изложеното  съдът 
РЕШИ:
ОТМЕНЯ наказателно постановление номер */25.11.2019г, издадено  от  Т. Д.. Д. - Д. на Р. К.., 

с което   на  „И.” ЕООД-Г.С., ЕИК  * е наложена  имуществена санкция  в  размер  на  1100,00 лева     
на  основание чл.  208  от  Закона  за  туризма .

Да се  съобщи  решението  на  страните , като  същото  подлежи  на  касационно  обжалване  
в  14-дневен  срок, считано от  връчването  му  пред  АС-С..

СЪДИЯ………..


