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Р Е Ш Е Н И Е № 1362
гр. Сандански, 24.06.2016 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и четвърти юни, две хиляди и шестнадесета година, втори състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева

    при секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. № 304 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-02-46/04.04.2016 година, издадено от В. Г. И. - Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя - “XXXXXXXXXXX” ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX,  ЕИК – XXXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ № XX, представлявано от инж.Т. И. Г. - управител, за нарушение на чл.52, ал.1, т.4 вр. чл.44, ал.1 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.42 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.
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. Представя писмена защита.
За дружеството-жалбоподател – „XXXXXXXXXXXXX“ ЕООД - редовно и своевременно призовани, се явява надлежно упълномощен процесуален представител, който подържа жалбата и моли атакуваното НП да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Представя писмена защита.
 Районна прокуратура – Сандански, редовно и своевременно призовани, не изпраща представител и не изразяват 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, в законоустановения срок. 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:
“XXXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXXXXX е със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ № XX, с управляващ и представляващ инж.Т. И. Г..
При извършена на 05.01.2016г. от служители на Басейнова дирекция “ЗБР“  в с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXX, е установено следното:
В обект – „Цех за бутилиране на трапезна вода „XXXXXXXXXXX“ – с. XXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXX, собственост на „XXXXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXXXXX, се извършва дейност по бутилиране на трапезна вода.  Бутилираната трапезна вода се етикира с търговски етикет за разпространение в търговската мрежа с името „XXXXXXXXXXXXXXXX“. На търговският етикет е обозначено, че водата, ползвана за дейността на дружеството е бутилирана от водопроводната мрежа на с. XXXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXX, ВС „XXXXXXXXXXXXXXXX“  с Договор за присъединяване № 11/09.03.2010г. За водоснабдяване на с. XXXXXXXXXXXX се извършва водовземане от ВС „XXXXXXXXXXXXXX“ на основание издадено разрешително за водозвемане на „XXXXXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXXXXX. По време на извършване на проверката на място не е представено копие от Договор за присъединяване № 11/09.03.2010г.
Установеното по време на проверката, а именно, че „XXXXXXXXXXXXX“ ООД, гр. XXXXXXXXXXXXX ползва водовземно съоръжение, което е предназначено за водовземане от подземни води и чрез което се осъществява водовземане, без необходимото за това основание, а именно – разрешително, издадено по реда и при условията на Закона за водите представлява нарушение на разпоредбите на ЗВ.
З извършената на място проверка е съставен Констативен Протокол № КД-01-2/05.01.2016г.
Предвид гореизложеното на 15.01.2016г. от служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е извършена проверка в „XXXXXXXXXXXX“ ЕООД  гр. XXXXXXXXXXXXXXX, изразяваща се в документална проверка на документи, касаещи изпълнението на условията на разрешителното за водозвемане от ВС „XXXXXXXXXXXX“ с титуляр „XXXXXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXXXX. По време на извършване на същата не е представено копие от Договор за присъединяване № 11/09.03.2010г. За извършената проверка е съставен на място КП № КД-01-2/05.01.2016г.
С писмо изх. № КД-04-1/15.01.2016г. на „XXXXXXXXXXXX“ ЕООД е дадено предписание, изразяващо се в следното: В срок до 7/седем/ дни да представи в БД“ЗБР“, Договор за присъединяване № 11/09.03.2010г. между „XXXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXXXX и „XXXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXXX.
Предписанието е изпълнено в дадения от контролните органи срок и в БД „ЗБР“ е представен Договор за присъединяване № 11/09.03.2010г., от който е видно, че същия определя условията за присъединяване на обект :Цех  за бутилиране на безалкохолни и вода“, адрес – с. XXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXXX към водоизточник „XXXXXXXXXXXXXXX“.
Предвид гореизложеното на 29.01.2016г. е извършен анализ на представения  договор и обстоен преглед на наличната документация в БД „ЗБР“ по Разрешително за водовземане от подземни и води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510316/18.11.2010г., издадено от Директора на БД „ЗБР“ на името на „XXXXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXXXXX за водовземане чрез ВС „XXXXXXXXXXXXX“, находящо се в имот № 000026 в землището на с. XXXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXX, с цел на водовземането „за питейно-битови цели“, за обект на водоснабдяване – почивни станции, с. XXXXXXXXXXXXXX и XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXX и част от гр. XXXXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXXXX, при която актосъставителят в присъствието на свидетеля Я. С. – инспектор в Дирекция „Контрол“ към БД „ЗБР“, установил следното:
Договор за присъединяване към водоснабдителната и канализационна система № 11/09.03.2010г., сключен между „XXXXXXXXXXX“ ЕООД и – гр. XXXXXXXXXXXX , в качеството му на „Оператор“ и „XXXXXXXXXXXXXX“ ООД - гр. XXXXXXXXXXXXX, в  качеството на „Потребите с предмет на Договор № 11/09.03.2010г., са определени необходимите условия за присъединяване на обект: „Цех за бутилиране на безалкохолни и вода“, адрес – с. XXXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXX към водоизточник „XXXXXXXXXXXX“, ползването и взаимоотношенията между страните във връзка със заплащане на изразходваните и отведените количества вода, както и присъединяването на обекта, въз основа на сключен Предварителен договор, съгласно разпоредбите на чл.143, ал.1, т.3 ЗУТ и изпълнение строителни работи.
От изложеното по-горе става ясно, че е позволено присъединяване към водоизточник „XXXXXXXXXXXX“ на трето лице – „XXXXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXX, с което „XXXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX е нарушило разпоредбите на чл.52, ал.1, т.4 ЗВ във вр. с чл.44, ал.1 ЗВ, съгласно която Разрешително за водовземане се издава от директора на басейновата дирекция – във всички случаи на водовземане и ползване на водни обекти. Констатираното при документален преглед нарушение на разпоредбите на чл.52, ал.1, т.4 ЗВ във връзка с позволено присъединяване към водоизточник „XXXXXXXXXXX“ на трето лице, осъществява състава на административно нарушение по закона за водите.
За констатираното административно нарушение, на 15.02.2016г., актосъставителят Ф., в присъствието на свид.С., съставила АУАН № КД-04-38 за осъществен състав на административно нарушение по чл.52, ал.1, т.4, вр. чл.44, ал.1 от Закона за водите.
Въз основа на този акт, на 04.04.2016 година Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – XXXXXXXXXXXX, е издал атакуваното наказателно постановление № ПО-02-46, с което на дружеството-жалбоподател за административно нарушение по  HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art48_Al1_Pt13&Type=201/" чл.52, ал.1, т.4  вр. чл.44, ал.1 от Закона за водите, на основание HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art200_Al1_Pt31&Type=201/" чл.200, ал.1, т.42 от Закона за водите е наложил административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 1000 лева. 
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. Безспорно от показанията на свид.Ф. се установи, че дружеството жалбоподател е извършило присъединяване към водоизточник „XXXXXXXXXXXXX“ на трето лице, което в случая е „XXXXXXXXXXXX“ ООД, без да има издадено съответно разрешително за това.
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.
Независимо от горното, НП се явява незаконосъобразно, поради следните съображения:
	В конкретния случай, с АУАН и издаденото въз основа на него НП на дружеството-жалбоподател е вменено извършено нарушение по чл.52, ал.1, т.4 вр. чл.44, ал.1 от ЗВ. От своя страна в разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 е посочено, че „разрешителното се издава от директора на басейновата дирекция - във всички останали случаи на водовземане и на ползване на водни обекти“. Нормата на чл.44, ал.1 от ЗВ пък гласи: ”Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен  в случаите по чл. 43, ал. 2“. Т.е., в случая е налице процесуално нарушение, касаещо вмененото на жалбоподателя административно нарушение, тъй като при внимателния прочит на посочените разпоредби от Закона за водите, става ясно, че същите не касаят административното нарушение, вменено във вина на нарушителя, така, както е посочено от АНО, а именно: „позволено присъединяване към водоизточник „XXXXXXXXXXXX“ на трето лице“. В случая посочените като нарушени правни норми касаят правомощията на административно-наказващия орган за издаване на разрешително за водовземане, както и случаите, в които се изисква такова разрешително.
Несъответствието между посочените в НП като нарушени законови разпоредби и санкционната норма, представлява съществено процесуално нарушение, което не може да бъде преодоляно по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, тъй като е довело до налагане на неправилно определена по размер санкция.
Поради санкционния характер на производството по ЗАНН, в тежест на административнонаказващия орган е да проведе законосъобразна процедура, завършила със законосъобразни актове, като докаже твърденията си, обективирани в тях, с валидни доказателства. Допуснатото в наказателното постановление противоречие е съществен порок и не би могъл да се санира в съдебното производство. При констатираното несъответствие между фактическото описание на извършеното деяние с определената и приложена от административнонаказващия орган санкционна норма, извършването на вмененото нарушение не е доказано, поради което НП по отношение на това нарушение следва да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно.
	Предвид гореизложеното, съдът намира, че така издаденото постановление следва да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно.
Водим от горното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

 ОТМЕНЯ изцяло НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ПО-02-46/04.04.2016 година, издадено от В. Г. И. - Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXXXX, с което на дружеството-жалбоподател - “XXXXXXXXXX” ЕООД – гр. XXXXXXXXXX,  ЕИК – XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ № XX, представлявано от инж.Т. И. Г. - управител, за нарушение на чл.52, ал.1, т.4 вр. чл.44, ал.1 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.42 от същия закон е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1000  /хиляда/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Благоевград, по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:



