До
Министерски съвет на
Република България

СТАНОВИЩЕ
От„Българска телекомуникационна
компания ” EАД
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните
нарушения и наказания.
Във връзка с публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет
на Република България Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
административните нарушения и наказания (Законопроекта), молим да вземете предвид
позицията на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК) по Законопроекта.
Оценяваме положително стремежа да се подобри законодателната уредба и
администратовнонаказателните производства, уредени в ЗАНН, да могат да отговoрят в
по-пълна степен на съвременните условия и динамиката на обществените отношения,
възникващи по повод санкционната и контролна дейност на държавната администрация.
Считаме, че в по-голямата си част предложените промени действително ще доведат до
завишаване на стандартите по отношение правото на защита на гражданите и
организациите, ще запълнят съществени празноти в законовата уредба и ще създадат
предпоставки за облекчаване на производството. Същевременно обаче, бихме искали да
обърнем внимание на няколко аспекта, които се нуждаят от прецизиране, с оглед
пълната реализация на целените със Законопроекта промени.
С предложената редакция на чл. 52 от ЗАНН се разширяват правомощията на наказващия
орган при получаване на материалите по административнонаказателната преписка. Така
формулиран текстът позволява намеса на административнонаказващия орган в
дейността на актосъставителя. Това обаче е в противоречие с основни принципи на
правото. Актосъставителят, по аналогия със следствените органи в наказателния процес,
действа независимо и при издаването на АУАН се ръководи единствено от закона (чл. 14
НПК). Получаване на задължителни указания от АНО и изпълнието им драстично
накърняват този принцип. Също така, съставянето на нов АУАН, дори и при наличие на
преклузия във възможността за това, както е предложено в посочената разпоредба,
противоречи на друг основен принцип, а именно - никой не може да бъде съден два пъти
за едно и също престъпление. Този принцип е прокламиран като основно право в Хартата
на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за защита на
правата на човека. На практика съставянето на нов акт за установяване на
административно нарушение означава започване на ново административно производство
срещу нарушителя (арг. от чл. 36, ал. 1 от ЗАНН).
При издаването на АУАН актосъставителят трябва да съблюдава принципа на законност
и действията му в нарушение на този принцип не могат да бъдат „санирани“ чрез
предоставяне на възможност за корекция на процесуални пропуски, които съдебната
практика приема за съществени нарушения. Това е значим проблем без значение дали
нарушителят е възразил срещу акта или не, защото задействане на процедура по
издаване на втори АУАН за същото твърдяно нарушение, накърнява съществено
упражняването на право на защита на нарушителя.

Същевременно тази процедура би довела и до допълнително забавяне в производството,
което е в пълно противоречие с целите на Законопроекта. Предвид изложеното, считаме,
че предложената редакция на чл. 52 от ЗАНН следва да отпадне изцяло.
По наше мнение, положителен пример в посока подобряване работата на
администрацията по установяване на нарушенията и защитата на обществения интерес
са предприетите мерки от Министерството на земеделието, храните и горите относно
проблемите в пчеларския сектор. С оглед сериозните затруднения по установяване и
доказване на нарушенията, причиняващи високата смъртност на пчелите, се предвижда
да бъдат разписани процедурни правила, регламентиращи какъв е редът за установяване
на такива нарушения. След това ще бъдат извършени обучения на служители от всички
административни области в страната, за да бъдат по-издържани актовете при обжалване
в съда.
Подобни обучения за актосъставителите могат да бъдат предвидени и в други ресори, с
цел обезпечаване на законосъобразното съставяне на АУАН-ите и цялостно подобряване
на административно – контролната дейност. Така би била преодоляна необходимостта от
подобни законодателни промени, които крият сериозни правни рискове.
В Законопроекта е предвидена и редакция на правилата за призоваване и връчване в
административнонаказателното производство. Считаме, че така предложената редакция
следва да се прецизира в няколко насоки.
В чл. 40, ал. 2 и ал. 3 са регламентирани правилата за съставяне на акт за установяване
на административно нарушение в отсъствие на нарушителя, в случай че лицето не се яви
по уважителни причини. На практика е невъзможно да бъде дадена дефиниция на
понятието “уважителни причини“. Това е предпоставка за създаване на различна
практика от административнонаказващите органи и за прилагане на закона по различен
начин спрямо отделни лица. Поради това считаме, че тази редакция следва или да
отпадне изцяло, или да бъде обмислена дефиниция на „уважителни причини“ дори и чрез
използване на неизчерпателно изброяване в закона.
На следващо място, считаме, че е необходимо разпоредбата на чл. 43б, ал. 6, т. 3 да
бъде преосмислена. За разлика от наказателната отговорност, към която могат да бъдат
привличани единствено физически лица, то към административнонаказателна
отговорност може да бъде привлечено и юридическо лице. Това предопределя и
важността на реда, уреден в ЗАНН, по който се връчват призовки, съобщения и други
книжа на юридически лица. По отношение на тях, често в практиката призовки,
съобщения и книжа биват получавани от лица, за които няма данни в какви отношения
са със съответното юридическо лице и дали са „натоварени да поемат книжата“ по
смисъла на чл. 180, ал. 5 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. Считаме, че е по-удачно
разпоредбата на т.3 да отпадне и книжа или съобщения да могат да бъдат връчвани
единствено на указаните в т. 1 и т. 2 лица - представители на съответното юридическо
лице, а не на който и да е служител. Практически да бъде проследено дали определен
служител е „натоварен да поема книжата“ по смисъла на чл. 180, ал. 5 от НПК, е ако не
невъзможно, то много трудно осъществимо, при липса на разписан ред за това. Поради
това сме на мнение, че предложената т. 3 на чл. 43б, ал. 6 от ЗАНН ще се отрази в
негативна посока на валидността на връчването на книжата на юридически лица в
административнонаказателното производство, ще доведе до правна несигурност и до
възможност за допълнителни съдебни спорове.
Предвид изложените по-горе доводи, молим да разгледате становището и конкретните
предложения на БТК.
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