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Р Е Ш Е Н И Е № 2517
гр. Сандански, 14.10.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на седемнадесети септември две хиляди и тринадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 567  по описа на съда за 2013 г. 

и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 70 от 18.06.2013 г., издадено от д-р О. К. Ч., Директор на Регионална здравна инспекция – гр. XXXXXXXX, с което на Община XXXXXXXX, БУЛСТАТ XXXXXXXXXX, на основание чл.200, ал.1, т.34, във връзка с чл.201, ал.8 от Закона за водите /ДВ. Бр.67/1999 г., изм. ДВ. Бр.35/2011 г./ и чл. 53 и чл.83 от ЗАНН, и е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 лева за нарушение на чл.48, ал.2, т.1 от Закона за водите, във във връзка с чл. 3, ал.2, т.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ. Бр..30/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.15/2012 г./.
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 множество 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 жалбата е поддържана от процесуалния представител на жалбоподателя по изложените в нея съображения. Като се навеждат доводи и за нарушение на материалния закон във връзка с некоректното цитиране на чл.48, ал.1, т.2 от ЗВ, вместо чл.48, ал.1, т.4 от ЗВ.  
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. 
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 от наказаното лице на 21.06.2013 г. /л.32/, а жалбата срещу него е подадена по пощата на 25.06.2013 г. /л.20//. 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:
Не се спори по делото, че Община XXXXXXXXX, с ЕИК XXXXXXXXX, представлявано от кмета на Общината – инж. И. Б. К. е водоснабдителна организация, която поддържа водоснабдителната система в общината.
На 17.04.2013 г. била извършена проверка в Община XXXXXXXXX от служители на РЗИ-гр. XXXXXXXXXXX, във връзка с протоколи от мониторинг на качеството на питейната вода за 2012 г., във връзка с изпълнение на мониторингова програма за 2012 г. на Община XXXXXXXX. Установено е, че на 09.07.2012 г. е взета проба питейна вода от Община XXXXXXXXX от зона река Невързумска с. XXXXXXXX – пункт-чешма център. Резултатите от пробата показвали, активна реакция – 5,43, колиформи – 80/100 куб. см., ешерихия коли – 16/100 куб. см. На 14.11.2012 г. е взета проба питейна вода от Община XXXXXXXX от зона Невързумска с. XXXXXXXXX пункт – чешма център. Резултатите от пробата показвали колиформи – 24/100 куб. см., ешерихия коли – 4/100 куб. см. На 14.11.2012 г. е взета проба и от питейна вода от Община XXXXXXXXXX от зона Невързумска с. XXXXXXXXXX пункт – чешма център. Резултатите от пробата показвали колиформи – 84/100 куб. см., ешерихия коли – 14/100 куб. см. Всички тези резултати били закрепени в протоколи за контрол на води, неразделна част от сертификати съответно №210/12.07.2012 г., № 1197/19.11.2012 г. и № 1196/19.11.2012 г.
 Така установената фактическа обстановка, съдът възприе след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите Н. Г.-Р., Й. Б. М. и Й. М. Я. и писмените доказателства. 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 всички свидетели, 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 приема от правна страна следното:
Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.
Жалбоподателят законосъобразно е санкциониран с атакуваното НП за административно нарушение по чл. 48 ал.2, т.1 от Закона за водите, във във връзка с чл. 3, ал.2, т.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ. Бр.30/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.15/2012 г./. Обжалваното НП е издадено в съответствие с установената за това императивна законова процедура и от компетентен орган. Издаденият акт за установяване на административно нарушение съдържа всички реквизити съобразно чл.42 от ЗАНН, съставен е в отсъствие на жалбоподателя, след като е бил надлежно поканен и екземпляр от същия му е връчен, след изпращане на АУАН по пощата с известие за доставяне. Наличието на задължителните реквизите се потвърждава от представения по делото АУАН. НП също съдържа всички реквизити съобразно чл.57 от ЗАНН. Нарушението е описано подробно, като не е нарушено правото на жалбоподателя да разбере за какво административно нарушение е санкциониран и правото му на защита. От внимателното проучване на акта и обжалваното НП се установява, че и в двата документа при съставянето им точно и ясно са посочени всички индивидуализиращи нарушителя и нарушението елементи. Именно наличието на тези елементи са достатъчни, за да се приемат за спазени строго формалните изисквания на чл.42 т.4 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. НП също е връчено на нарушителя. Предвид гореизложеното, съдът е на мнение, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати такива процесуални нарушения, които биха могли да доведат до самостоятелна отмяна на издаденото наказателно постановление. Съставеното наказателно постановление съдържа императивно установени в закона реквизити и не са налице съществени нарушения на процесуалните правила. Именно с посочването на сертификатите от контрол в АУАН и в НП, неразделна част от които са и протоколите от контрол на води /видно и от самите сертификати, където изрично е записано това обстоятелство/, и с посочването на установените микробиологични показатели, съдът намира, че изчерпателно са посочени обстоятелствата при които е  извършено нарушението.
Съдът счита, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна административното нарушение по чл. 48 ал.2, т.1 от Закона за водите, във във връзка с чл. 3, ал.2, т.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ. Бр.30/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.15/2012 г./ и правилно е санкциониран затова по чл.200, ал.1, т.34 от Закона за водите и е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева.
По безспорен и категоричен начин се установи, че на посочената в акта за нарушение и НП дата, място и време, жалбоподателят не е предприел всички необходими мерки, за да осигури безопасна и чиста питейна вода на потребителите, в качеството му на водоснабдителна организация.
Съгласно чл. 48, ал.2, т.1 от Закона за водите „Водоползвателите, независимо дали са, или не са титуляри на разрешителни, които са В и К оператори по смисъла на чл. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и предоставят услугата водоснабдяване за питейно-битови цели, са длъжни да: предприемат всички необходими мерки, за да осигурят безопасна и чиста питейна вода на потребителите». Съгласно чл.2, ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги: «Други предприятия, които извършват услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води, осъществяват тези дейности съгласно изискванията на този закон». Съгласно парграф 1, т.5 от ДР на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ. Бр.30/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.15/2012 г./ Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ. Бр.30/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.15/2012 г./ водоснабдителни организации" са В и К операторите по смисъла на чл.2 от ЗРВКУ или други юридически лица, които експлоатират водоснабдителна система за питейно-битово водоснабдяване.
Съгласно чл.3, ал.2, т.1 от  Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ. Бр.30/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.15/2012 г./ „По смисъла на наредбата питейната вода е безопасна и чиста, когато: не съдържа микроорганизми, паразити, химически, радиоактивни и други вещества в брой или концентрация, които представляват потенциална опасност за здравето на човека.” С посочването на микробиологичните показатели в АУАН и в НП, категорично и ясно става ясно, че същите не отговарят на стойностите и показателите, определени в приложение № 1, съгласно чл.5, ал.1 от цитираната наредба.
Съгласно чл. 200, ал.1, т.34 от ЗВ „Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което: подава вода за питейно-битови цели с качество, неотговарящо на изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 - от 5000 до 15 000 лв.»
По изложените съображения, съдът намира за доказано по безспорен и несъмнен начин, осъществяване от страна на жалбоподателя на фактическия състав на разглежданото административно нарушение, което обуславя установяването му от обективна страна. 
В настоящия казус наказаният субект е община XXXXXXXXXX, а административно наказателната й отговорност е ангажирана на основание чл.200, ал.1, т.34 от ЗВ. В случая се касае за така наречената безвиновна отговорност при която вината не е необходим елемент на деянието, за да бъде то съставомерно.
След като правилно е квалифицирал процесното нарушение, административно наказващият орган правилно и законосъобразно е определил по размер наложеното на жалбоподателя административно наказание, а именно „имуществена санкция” в размер на 5000.00 лева. Същото е наложено в минимален размер и не може да бъде намалявано. При определяне на това наказание административно наказващият орган правилно е съобразил разпоредбата на чл.27 от ЗАНН.
След като прие разглежданото нарушение за доказано по несъмнен начин, както и наложеното наказание за правилно определено, съдът намира обжалваното наказателно постановление за законосъобразно и като такова същото следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1, предл. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 70 от 18.06.2013 г., издадено от д-р О. К. Ч., Директор на Регионална здравна инспекция – гр. XXXXXXXXXX, с което на Община XXXXXXXX, БУЛСТАТ XXXXXXXX, на основание чл.200, ал.1, т.34, във връзка с чл.201, ал.8 от Закона за водите /ДВ. Бр.67/1999 г., изм. ДВ. Бр.35/2011 г./ и чл. 53 и чл.83 от ЗАНН, и е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 лева за нарушение на чл.48, ал.2, т.1 от Закона за водите, във във връзка с чл. 3, ал.2, т.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ. Бр..30/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.15/2012 г./.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Благоевград.
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