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Р Е Ш Е Н И Е № 1060
гр. Сандански, 12.05.2016г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на дванадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева

при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. №  56 по описа на съда за 2016 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № ПО-02-5/18.01.2016година, издадено от В. Г. И. -  Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXXX, с което на “XXXXXXXXXX - ДД“  ООД – гр. XXXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ № XX, представлявано заедно и поотделно от г-н И. Г. И. и г-жа В. А. И. – управители, с което за нарушение на чл.46, ал.1, т.4 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.23 от същия закон е наложена “Имуществена санкция“ в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че дружеството жалбоподател не е извършило описаното нарушение. Твърди се също, че са налице множество незаконосъобразни действия както на актосъставителя, така и на наказващия орган. Иска се НП да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание жалбата е поддържана от процесуалния представител на жалбоподателя.
Представителят на административно-наказващия орган счита, че жалбата е неоснователна и издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено, като излага съображения в подкрепа на твърденията си. 
Районна прокуратура – Сандански, редовно и своевременно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата. 
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 ЮЛ на 22.11.2016г., а жалбата срещу него е подадена на 27.01.2016г. 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:
„XXXXXXXXXX“  ООД – гр. XXXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXXX е със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ № XX, с представляващи и управляващи заедно и поотделно  - И. Г. И. и В. А. И..
На 03.06.2015г. е извършена проверка на участък от река Лебнишка, на разстояние около 50 м  от моста, свързващ с. XXXXXXXX и с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXX, по повод сигнал от Междуведомствена комисия, назначена със Заповед № ОА-РР-451/18.05.2015г. на областния управител на Област XXXXXXXXXX, за извършване на дейности в границите на водния обект.
При проверката е установено, че се извършва нерегламентиран добив на наносни отложения от посочения воден обект – р. Лебнишка, като на място за измерени географските  координати  на мястото на изземване, а именно: N 41°31´36.8“ и Е 23°14´19,7“/±5м/. Земекопната техника /верижен багер/ е разположена на десния бряг на реката и изземва инертен материал непосредствено до водното течение. Параметрите на изкопа на наносната коса на десния бряг на реката са: дължина около 25м, широчина около 4м и приблизителна дълбочина  - 3 м.
Участъкът, където е констатиран нерегламентирания добив на наносни отложения е част от Водно тяло BG 4ST50R069, преминаващо през защитена зона за опазване на местообитанията „XXXXXXXXXXX“, с уникален код BG0001023. В Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район в Раздел 7 – Таблица VII.21. се съдържа забрана за извършване на дейности по добив на инертен материал.
При появата на проверяващите, багерът който е без регистрационен номер и отличителни знаци е изоставен в частен двор, като лицето, управлявало същия успява да се отдалечи от мястото и да се укрие, преди да бъде установена самоличността му.
Установено е също, че добитият инертен материал се транспортира от мястото на добива посредством два броя товарни автомобили, както следва: товарен автомобил „Ивеко“ с рег. № XXXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXXXXX; товарен автомобил „Рено“ с рег. № XXXXXXXXXX, с надпис „XXXXXXXXXXX“ върху същия, собственост на „XXXXXXXXXXXX“ ЕООД – XXXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXXXXXX. Данните за идентификация на автосамосвалите са получени на място чрез съдействието на присъствалите при проверката служители на сектор „Охранителна полиция“ при РУП – XXXXXXXXXXXXX. 
След направена справка с регистъра на издадените разрешителни в БД „ЗБР“ е установено, че за изземване на наносни отложения от река Лебнишка в посочения участък на името на „XXXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXX няма издадено разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения, издадено по реда на Закона за водите. 
За извършената проверка е съставен Констативен протокол № КД-01-287/03.06.2015г. 
С писмо изх.№ КД-07-45/13.08.2015г. по описа на БД“ЗБР“ била отправена покана до управителя на „XXXXXXXXXXXXX“ ООД, да се яви на 19.08.2015г. в 14.00 часа в БД“ЗБР“ – гр. XXXXXXXXX  за съставяне и подписване на акт за установяване на административно нарушение. На въпросната дата, не се е явил управителят на дружеството жалбоподателя, или упълномощено лице и свид.А., в присъствието на свид.В. е съставила АУАН № КД-04-34/19.08.2015г. в отсъствие на нарушителя.
Въз основа на така съставения АУАН, Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXX е издал обжалваното наказателно постановление, с което с което на „XXXXXXXXXX“  ООД – гр. XXXXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ № XX, представлявано заедно и поотделно от г-н И. Г. И. и г-жа В. А. И. – управители, за нарушение на чл.46, ал.1, т.4 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.23 от същия закон наложил “Имуществена санкция“ в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.
Така установената фактическа обстановка, съдът възприе след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите С. А., С. В., Л. Х., С. С., В. Б. и Н. Т.. 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:
 В процесния случай административнонаказателното производство е започнало с акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № КД-04-34/19.08.2015г., съставен от старши инспектор в Дирекция „Контрол“ към БД“ЗБР“ – XXXXXXXXXX- свид.С. А.. Видно от приложените по делото доказателства, И. И. и В. И., са били поканени в качеството си на управители на „XXXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXXX, да се явят на 19.08.2015г./сряда/ в 14.00 часа в сградата на БД“ЗБР“ – XXXXXXXXXXXX за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение. Поради неявяването им, на 19.08.2015г. е бил съставен АУАН на юридическото лице - „XXXXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXXXXX, в отсъствие на представляващия търговеца или упълномощено от него лице, съобразно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗАНН.
Така съставеният акт за установяване на административно нарушение обаче не е предявен на жалбоподателя по предвидения в чл.43, ал.4 от ЗАНН ред, съгласно която разпоредба: “Когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава – на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване. Актът се предявява и подписва не по-късно от седем дни от получаването и се връща незабавно.”
Изискването на закона е актът да се подпише от нарушителя, в случая от представляващия търговеца или от упълномощено от него лице, с което се установява и предявяването му, и да се върне на актосъставителя. При подписването на акта, препис от него се връчва на нарушителя срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване. 
Същевременно в ЗАНН не е предвидена възможност за изпращане на акта по пощата, дори и с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма. Няма съмнение, че посочените разпоредби в ЗАНН са императивни и свързват връчването на акта и подписването единствено и само с нарушителя – административно-наказателно отговорното лице, тъй като всички последващи права и задължения са свързани само с него, най-вече с реализирането на правото му на защита, имайки предвид, че една от функциите на акта за установяване на административно нарушение е обвинителната.
В настоящия случай АУАН е изпратен за връчване на дружеството жалбоподател чрез органите на РУП – XXXXXXXXXXX /писмо изх.№ КД-07-45/04.12.2015г./, както и няколкократно чрез кмета на Община XXXXXXXXX /писмо изх. № КД-07-45/19.11.2015г. и от 06.10.2015г., от 30.09.2015г. и от 25.078.2015г./. Видно е от кореспонденцията между БД „ЗБР“ и Община – XXXXXXXXXXX, че АУАН е бил връчен на лицето В. Г. И.. Остава неясно обаче обстоятелството, лицето В. И. в какво качество е получил процесният АУАН, след като липсва изрично отбелязване за това. 
Съставеният АУАН е връчен при грубо нарушение на процедурата по чл.43 от ЗАНН. Логическото тълкуване на чл.43, ал. 1 и 2 ЗАНН водят до категоричния извод, че съставените АУАН следва да се връчват лично на наказаното лице, на неговия законен представител или на изрично упълномощено за това лице. В разглеждания случай АУАН е връчен на лицето В. И., без да е посочено качеството на същия, и дали изобщо има представителна власт да получава съставени срещу търговското дружество АУАН.
Същевременно, по делото е изискан и приложен процесният АУАН, в оригинал, който от своя страна съществено се отличава от АУАН /копие/, приложено от АНО към преписката, изпратена до съда. Прави впечатление, че в копието на акта липсва допълнението, съдържащо се оригинала на същия, нанесено с химикалкова паста, под графа „Разписка“, в което се сочи, че управителите на фирмата – И. Г. И. и В. А. И. не са открити на посочения адрес, като входът на къщата се твърди, че е постоянно заключен. Посоченото обстоятелство е удостоверено с подпис на връчител. Друго съществено различие между оригинала на АУАН и копието от същия е, че в екземпляра, приложен от АНО към преписката, изпратена до съда /копието на акта/ в графа „Нарушител“ има единствено подпис, а в разписката към същия е посочено, че АУАН е връчен на лицето В. Г. И. на 17.09.2015г. /без да е посочено качеството на същия/, докато в оригинала на АУАН, както стана ясно по-горе са налице дописвания с химикалкова паста, както в графа „нарушител“ /където е посочена дата 07.01.2016г., гр. XXXXXXXXXXXX и съществуват два подписа/, така и след разписката към акта за нарушение, което в случая е абсолютно недопустимо.
При тези нарушения, жалбоподателят е бил лишен от възможност да направи възраженията си при съставяне на акта, както и в 3-дневен срок от подписването му, тъй като актът не е подписан от представляващия дружеството или упълномощено от него лице и не е установено запознат ли е въобще със съдържанието му.
Административнонаказващият орган, вместо да констатира тази нередност и да върне преписката на актосъставителя за отстраняването й, е издал обжалваното наказателно постановление, което се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, без да се обсъждат по същество събраните доказателства.
Допуснатото процесуално нарушение е съществено, тъй като е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и не може да бъде преодоляно по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН.  В тази насока е и константната съдебна практика.
Тъй като се касае за особено съществено нарушение, довело до нарушение на императивна разпоредба на ЗАНН, наличието на това нарушение обуславя отмяна на атакуваното постановление. Поради това не следва да се обсъждат и доводите по същество на страните, тъй като въпросите има ли извършено нарушение, кой е неговият автор и има ли той вина, следва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл процес на административно наказване, но не и когато самото производство е водено и завършено порочно.
Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И  :

 ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № ПО-02-5/18.01.2016година, издадено от В. Г. И. -  Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXXX, с което на “XXXXXXXXXXXXX“  ООД – гр. XXXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ № XX, представлявано заедно и поотделно от г-н И. Г. И. и г-жа В. А. И. – управители, с което за нарушение на чл.46, ал.1, т.4 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.23 от същия закон е наложена “Имуществена санкция“ в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Благоевград.
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