
РЕШЕНИЕ
№                             гр.Русе, 30.12.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският районен съд ...................................................X наказателен състав в публично
заседание на трети декември през две хиляди и  десета година в състав

Председател:       Ралица      Русева при     секретаря     О.     П.     и     в     присъствието     на
прокурора , като разгледа докладваното от съдията

НАХД № 2701 по описа за 2010 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл.59 и ел. от ЗАНН.
Постъпила е жалба от "Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ-

групова практика- ……………." ООД със седалище гр.Русе, срещу наказателно постановление
№ 128/13.10.2010 г. на Директор РЗОК Русе, с което за 21 на брой административни нарушения,
всички квалифицирани по чл.105 а ал.1 от Закона за здравното осигуряване вр.чл.304 т.2 от
Национален рамков договор за 2010 г., на основание чл.105 з от 330 вр. чл.105 а от 330 са
наложени 21 на брой административни наказания-имуществени санкции в размер от по  50
лв.От страна на жалбоподателя се иска отмяна на постановлението поради
незаконосъобразност.

Ответникът по жалбата счита същата за неоснователна.
Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не

взема становище по жалбата.
Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните

фактически обстоятелства:
Дружеството жалбоподател „АПИДП- ГП …….." ООД Русе, има качеството на

лечебно заведение- изпълнител на извънболнична медицинска помощ по изпълнение на
допълнително споразумение от 03.06.2010 г. към договор № 180232/01.02.2010 г. При
извършена от страна на РЗОК Русе проверка във връзка с тази дейност било констатирано, че за
периода 03.06.2010 г.- 28.06.2010 г. лечебното заведение е нарушило изискванията за вписване
на реквизитите в здравноосигурителните книжки. Това било сторено 21 пъти, като в съответните
здравноосигурителни книжки на 21 на брой лица не била попълнена датата на извършване на
дейностите,  отчетени със съответни амбулатории листи в РЗОК Русе.  Проверяващите
счели,  че  така  са  извършени  21   на  брой административни нарушения по чл.105 а ал.1 от
Закона за здравното осигуряване вр. чл.304 т.2 от НРДоговор за 2010 г.По така направените
констатации, на 01.10.2010 г., срещу „АПИДП- ГП ..........." ООД бил съставен АУАН № 135,
сочещ извършено едно административно нарушение по чл.105 а ал.1 от 330 вр. чл.304 т.2 от НРД
2010  г.  АН бил предявен,  подписан от представляващ дружеството и лично връчен му.Въз
основа на него било издадено обжалваното наказателно постановление с наложените 21 на брой
административни наказания- имуществени санкции от по 50 лв.

Изложените обстоятелства се доказват от приложените по делото писмени
доказателства и доказателствени средства- АУАН № 135/01.10.2010 г., констативен
протокол от 30.09.2010 г., декларации от 21 на брой физически лица с деклариране на
извършени им манипулации при личен зъболекар, преписи от ЗОКнижки, преписи от
амбулатории листи, договор № 180232/01.02.2010 г., допълнително споразумение към
договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ.

Въз основа на събраните доказателства се обосновават следните правни изводи:
Жалбата е допустима, тъй като е подадена в срок.



Разгледана по същество , е основателна по следните съображения:
Съдът счита, че е налице допуснато съществено процесуално нарушение в

административнонаказателното производство. При напълно идентична фактическа обстановка,
в АУАН се приема, че жалб. е осъществил едно административно нарушение,
квалифицирано по чл.105 а ал.1 от ЗЗО вр. чл.304 т.2 от НРД 2010 г. От своя страна, в НП
наказващият орган възприема друга теза, а именно че са осъществени 21 на брой нарушения с
посочената правна квалификация, за които съответно са наложени и 21 на брой
административни наказания.

Независимо от това, отменително основание по отношение на атакуваното НП е налице
и по същество.

Според чл.105 а ал.1 от 330 изпълнител на извънболнична медицинска помощ, който
наруши условията и реда за оказване на помощ по чл.55  ал.П т.2  от ЗЗО,  подлежи на
санкциониране. От своя страна, чл.55 ал.П т.2 регламентира отделните видове медицинска
помощ по чл.45 от Закона. Същевременно чл.304 т.2 от НРД 2010 г., към който препраща
ЗЗО и на който текст се базират актосъставителят и наказващият орган гласи, че всеки
изпълнител на ИзвбДП по договора е длъжен да води и документация, включваща първични
медицински и отчетни финансови документа, конто се съхраняват    от    изпълнителя.
Безспорно    здравната    книжка    на здравноосигуреното лице не е такъв документ, тъй като тя
не се съхранява при изпълнителя, а от физическото лице, поради което очевидно е налице и
неправилна квалификация на установените фактически обстоятелства. Това сочи на неправилно
приложение на материалния закон ,  което  от  своя страна сочи  на
незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление. Мотивиран така и на основание
чл.63 от ЗАНН съдът

РЕШИ:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 128/13.10.2010 г. на Директор РЗОК Русе, с

което на „Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ- Групова практика- ........"
ЕИК ................., със седалище и адрес на управление гр.Русе 7000 ................, представлявано
от д-р ............., за 21 на брой административни нарушения по чл.105 а ал.1 от 330 вр . чл .304
т .2  от НРД  2010 ,  са наложени  21  на брой административни наказания ИМУЩЕСТВЕНИ
САНКЦИИ в размер от по 50 /петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-  дневен срок от съобщаването му,  пред
Административен съд- Русе.

Районен съдия:

Забележка: Решението не е обжалвано и същото е  влязло в сила от 21.01.2011


