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Р Е Ш Е Н И Е № 1520
гр. Сандански, 13.07.2016 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на тринадесети юли, две хиляди и петнадесета година, вгори състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева

    при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. № 302 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-02-36/01.04.2016 година, издадено от В. Г. И., Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя - “XXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXX,  ЕИК – XXXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ № XX, представлявано от инж.Т. И. Г. – управител, с което за нарушение на чл.48, ал.1, т.5, б.“а“ , във вр. с чл.119, ал.4, т.2 и ал.5 от Закона за водите, на основание чл.201, ал.1, т.26 от същия закон е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/  лева.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че липсва описание на нарушението, а така описаната фактическа обстановка е неясна и непълна. Иска се НП да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно на посочените подробни аргументи в жалбата. В съдебно заседание жалбата е поддържана от процесуалния представител на жалбоподателя. Представена е писмена защита.
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 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 11.04.2016г., а жалбата срещу него е подадена на по пощата 15.04.2016г. /като е заведена в Басейнова дирекция -Западнобеломорски район с Вх. № ПО-05-20/18.04.2016г./. 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“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX,  ЕИК – XXXXXXXXXXX,  е със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ № XX, с управляващ инж.Т. И. Г..
След извършен преглед на 29.01.2016г. и обстоен анализ на наличната документация в БД „ЗБР“ по Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 4150318/19.11.2010г., издадено от Директора на БД „ЗБР“ на името на „XXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXX за водовземане чрез ВС „въртопа“, находящо се в имот № 000045, в землището на с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, с цел на водовземането „за питейно-битови цели“, за обект на водоснабдяване – почивни станции, селата XXXXXXXXXX и XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX и част от гр. XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, актосъставителят Д. Ф., в присъствието на свидетеля Я. С., е установено следното:
-на 31.10.2005г. от страна на „XXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX е подадено заявление за стартиране на процедура по издаване на Заповед за определяне на санитарно-охранителна зона в БД“ЗБР“ по горецитираното разрешително. Многократно след датата на стартиране на процедурата, БД „ЗБР“ с писма – изх.№ 1342/04.04.2006г., от 28.05.2008г., от 14.02.2012г. е уведомявала „XXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX за необходимостта от допълване на представения проект.
-с писмо  - изх. № С-1333/17.04.2015г. БД „ЗБР“ е уведомила „XXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX за необходимостта за предоставяне на необходимите допълнителни документи в срок от 30 дни от получаване на писмото, както и, че в случай, че същите не бъдат представени процедурата на определяне на санитарно-охранителната зона ще бъде прекратено и ще бъде наложена санкция. 
-към датата на документалната проверка – 29.01.2016г.  в БД „ЗБР“ не с а били постъпили документи от „XXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXXX във връзка с писмо изх. №  С-1333/17.04.2015г. за допълнение на проект за ВС „Въртопа“ , находящо се в имот № 00045, землището на с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX.
-на „XXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXXX няма издадена Заповед за определяна на санитарно-охранителна зона за ВС „XXXXXXXXXX“, находящо се в имот № 000045.
С гореописаното не е изпълнена разпоредбата на чл.48, ал.1, т.5, б.“а“ от Закона за водите, а именно: водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на санитарно-охранителните зони на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и тези за минерални води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели и бутилиране и  изпълняват определените мерки в границите на санитарно-охранителните зони съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 и заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона, във р. с чл.119, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗВ, опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води се осъществява чрез определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от ЗВ.
Констатираното при документалния преглед неизпълнение на разпоредбата на чл.48, ал.1, т.5, б.“а“ от ЗВ представлява неизпълнение на условието за предприемане на действия за определяне на санитарно-охранителни зони на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и изпълнява определени мерки в техните граници, съгласно изискванията на наредбата по чл.135, ал.1 т.6 ЗВ и заповедта, с която са определяни при осъществяване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510318/19.11.2010г. и осъществява състава на административно нарушение по Закона за водите.
На 15.02.20164 година в Басейнова дирекция – Западнобеломорски район – XXXXXXXXXXXX се е явил главния инженер на дружеството жалбоподател, но тъй като същия не е бил надлежно упълномощен да подписва АУАН, акта е изпратен до Община XXXXXXXXXXXX с молба за връчване, след което е върнат в БД „ЗБР“ подписан лично от управителя на „XXXXXXXXXXXX“ ЕООД.
В законоустановения срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН, управителя на „XXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXXX е депозирал писмени възражения. 
Въз основа на така съставения акт, на 01.04.2016 година Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – XXXXXXXXXXXX, е издал атакуваното наказателно постановление № ПО-02-36, с което на дружеството-жалбоподател за административно нарушение по  HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art48_Al1_Pt13&Type=201/" чл.48, ал.1, т.5, б.“а“ вр. чл.119, ал.4, т.2 и ал.5 от Закона за водите, на основание HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art200_Al1_Pt31&Type=201/" чл.200, ал.1, т.26 от Закона за водите е наложил административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 1000 лева. НП е връчено с известие за доставяне на 11.04.2016 година /.
От представеното по делото Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 4150318/19.11.2010г. е видно, че „XXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX е титуляр на разрешителното, издадено от Директора на БД „ЗБР“ за водовземане чрез ВС „XXXXXXXXXX“, находящо се в имот № 000045, в землището на с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на разпитаните по делото свидетели Д. Ф. и Я. С., и от приложените към административнонаказателната преписка и приети по делото писмени доказателства, които са безпротиворечиви, относно подлежащите на доказване факти и установяват по несъмнен начин възприетата фактическа обстановка, като последователни и логични.
При така направените фактически констатации, съдът счита, че с обжалваното наказателно постановление законосъобразно е санкционирано дружеството-жалбоподател за осъществено административно нарушение по  HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art48_Al1_Pt13&Type=201/" чл.48, ал.1, т.5, б.“а“ от Закона за водите.
Жалбата е депозирана от надлежно лице, в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП, поради което е допустима, а разгледана по същество – неоснователна.
Атакуваното НП е издадено в съответствие с императивно установената за това процедура и от компетентен орган. Както в акта, така и в НП е отразено, че административнонаказателното производство е започнало със съставянето на акт за установяване на административно нарушение. В АУАН и НП подробно, точно и ясно са посочени всички индивидуализиращи нарушителя елементи, съгласно HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4076&Type=201/" Търговския закон - име и фирма на търговеца, неговото седалище и адрес на управление и представляващото го физическо лице. Наличието на тези елементи са достатъчни, за да се приемат за спазени строго формалните изискването на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art42_Al1_Pt6&Type=201/" чл. 42, ал.1, т.6 от ЗАНН и HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art57_Al1_Pt4&Type=201/" чл. 57, ал.1, т.4 от ЗАНН, като се съобрази, че в казуса се касае за констатирано административно нарушение, осъществено от ЕООД.
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art42&Type=201/" чл. 42 и HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art57&Type=201/" чл. 57 от ЗАНН, съгласно които, за да бъде редовен актът за установяване на административно нарушение и НП трябва да включват в съдържанието си всички кумулативно посочени реквизити. В конкретния случай АУАН е съставен от Д. Ф. - на длъжност ст.инспектор в Дирекция "Контрол", към БД ЗБР – XXXXXXXXXX, която дава пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които същото е извършено. Чрез изпълнение на изискванията на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art42&Type=201/" чл. 42 от ЗАНН органът издал АУАН постига пълна индивидуализация на нарушението и нарушителя, без да ограничава правото на защита на дружеството-жалбоподател. Издадения в съответствие с процесуалните норми акт е редовен и като такъв се явява правно основание за издаване на НП.
Съдът счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на дружеството-жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.
От събраните по делото доказателства се установи, че на 29.01.2016г., след преглед на наличната документация в Басейнова дирекция - Западнобеломорски район – гр. XXXXXXXXXX, извършена от служител на Дирекцията – актосъставителят Д. Ф., е констатирано, че дружеството-жалбоподател - “XXXXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXXX,  не е изпълнило условието за предприемане на действия за определяне на санитарно-охранителни зони на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, съгласно изискванията на наредбата по чл.135, ал.1 т.6 ЗВ и заповедта, с която са определяни при осъществяване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510318/19.11.2010г. Безспорно, от доказателствата по делото се установи, че въпреки многократните писма, изпратени от БД „ЗБР“ до „XXXXXXXXXXXXX“ ЕООД относно необходимостта от представяне на допълнителни във връзка с процедурата за определяне на санитарно-охранителната зона, в БД „ЗБР“ към дата на извършване на документалната проверка, не са постъпили изисканите документи от дружеството-жалбоподател.
В тази насока са и представените по делото писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели. 
По изложените съображения, съдът намира за доказано по безспорен и несъмнен начин, осъществяване от страна на дружеството-жалбоподател на фактическия състав на разглежданото административно нарушение по HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art48_Al1_Pt31&Type=201/" чл.48, ал.1, т.5, б.“а“ от  Закона за водите. 
Що се касае до наложената на „XXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXXX имуществена санкция, съдът приема следното: съобразявайки разпоредбата на чл. 200, ал.1, т.26 от ЗВ, която предвижда санкция за това нарушение от 1 000 (хиляда) лв. до 5 000 (пет хиляди) лв., то определения с наказателното постановление размер от  1 000 лв. съдът намира за справедлив и съответен на тежестта на нарушението.
Настоящата инстанция приема, че  в случая наказанието е правилно определено при условията на чл.83, ал. 1 от ЗАНН, тъй като се касае за неизпълнение на задължения от юридическо лице към държавата при осъществяване на дейността му и размерът на санкцията е съобразен с разпоредбата на чл.27 ЗАНН в минимума на посоченото в закона – при липса на данни за регистрирано друго такова нарушение. 
Съдът намира, че не са налице основания за приложение на чл.28 от ЗАНН, тъй като видно от доказателствата по делото, до дружеството-жалбоподател многократно са били изпращани писма /изх.№ 1342/04.04.2006г., от 28.05.2008г., от 14.02.2012г./ - относно необходимостта от допълване на представения проект, както и за необходимостта за предоставяне на необходимите допълнителни документи , като е било предупредено, че в случай, че същите не бъдат представени процедурата на определяне на санитарно-охранителната зона ще бъде прекратена и ще бъде наложена санкция.
По изложените по-горе съображения, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъда потвърдено.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът
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ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ПО-02-36/01.04.2016 година, издадено от В. Г. И., Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя - “XXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX,  ЕИК – XXXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ № XX, представлявано от инж.Т. И. Г. – управител, с което за нарушение на чл.48, ал.1, т.5, б.“а“ , във вр. с чл.119, ал.4, т.2 и ал.5 от Закона за водите, на основание чл.201, ал.1, т.26 от същия закон е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/  лева.
	РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд - Благоевград. 
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