


4



Р Е Ш Е Н И Е № 2625
гр. Сандански, 02.12.2016 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева

    при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. № 625 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-02-93/16.09.2016 година, издадено от В. Г. И., Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя - “XXXXXXXXXX“ ЕООД, гр. XXXXXXXX,  ЕИК – XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXX, Ул.“XXXXXXXXX“ № XX, представлявано от Й. Л. Л. – управител, с което за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.2 от същия закон е наложена “Имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/  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.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
“XXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXX е със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ № XX, с представляващ и  управляващ Й. Л. Л..
При извършена проверка на 13.07.2016г. от служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на водовземна система „XXXXXXXXX“, изградена на територията на имот № 001038, м.“XXXXXXXXXXXX“, в землището на с. XXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, актосъставителят И. М., в присъствието на свидетелите М. Ч. и А. Ш. установили, че в момента на проверката в мократа камера на на ВС“XXXXXXXXXXXX“ постъпват водни количества и се извършва водовземане за питейно-битово водоснабдяване  на с. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, като на водовземната система „XXXXXXXXXXXX“ няма  монтирано измервателно устройство.
За извършената проверка на място е съставен констативен протокол № КД-01-590/13.07.2016г.
Гореизложеното представлява неизпълнение на т.1 „Изисквания към местата за мониторинг“ от Раздел „Задължение за провеждане на собствен мониторинг“, посочен в Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510332/19.08.2011г., с титуляр „XXXXXXXXX“ ЕООд – гр. XXXXXXXXXXXX, а именно „Да оборудва съоръжението с водомерно устройство за измерване на добитите водни количества в срок до 1 месец от получаване на настоящото разрешително. Водомерът да бъде монтиран в началото на захранващия тръбопровод след каптажа, на не повече от 2 метра“,  за което на дружеството жалбоподател бил съставен АУАН от свид.И. М..
Въз основа на този акт, на 16.09.2016 година Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – XXXXXXXXXXXX, е издал атакуваното наказателно постановление № ПО-02-93, 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.11 от Закона за водите, на основание HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art200_Al1_Pt31&Type=201/" чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите е наложил административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 2000 лева. 
От представеното по делото Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510332/19.08.2011г., издадено от Директора на Басейново дирекция „ЗБР“ – XXXXXXXXXXXX е видно, че титуляр на разрешителното е „XXXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX. С това разрешително са предоставени права на водовземане за питейно-битово водоснабдяване на „XXXXXXXXXXXXX“ ЕООД.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на разпитаните по делото свидетели И. М. и М. Ч., както 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.М. се установи, че в момента на проверката в мократа камера на на ВС“XXXXXXXXXX“ постъпват водни количества и се извършва водовземане за питейно-битово водоснабдяване  на с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXX, като на водовземната система „XXXXXXXXXXX“ няма  монтирано измервателно устройство, което представлява неизпълнение на условията, залегнали в разрешителното за водовземане от подземни води, издадено на дружеството.
При така направените фактически констатации, съдът счита, че с обжалваното наказателно постановление законосъобразно е санкционирано дружеството-жалбоподател за осъществено административно нарушение по  чл.48, ал.1, т.11 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 И. М. - на длъжност старши инспектор в Дирекция "Контрол", към БД ЗБР – XXXXXXXXXXX, 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.
Безспорно е, че именно жалбоподателят – „XXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXXX е  титуляр на издаденото разрешително за водовземане и съответно субект на административнонаказателната отговорност, предвидена на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ съгласно която норма: Водоползвателите -  титуляри на разрешителни, имат задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на  Закона за опазване на околната среда. В издаденото разрешително се съдържа задължение за монтиране на измервателно устройство: като в т.1 „Изисквания към местата за мониторинг“ от Раздел „Задължение за провеждане на собствен мониторинг“ от разрешителното за водовземане, е посочено, че титуляра на разрешителното  - в случая „XXXXXXXXXXXX“ ЕООД  има задължение „Да оборудва съоръжението с водомерно устройство за измерване на добитите водни количества в срок до 1 месец от получаване на настоящото разрешително. Водомерът да бъде монтиран в началото на захранващия тръбопровод след каптажа, на не повече от 2 метра“. Неизпълнението на  задължението за провеждане на собствен мониторинг се състои именно в това, че дружеството жалбоподател не е монтирало измервателно устройство на водовземна система „XXXXXXXXXX“, което е установено при извършената проверка на място.
 Не се установи нарушение на материалния или съществено такова на процесуалния закон. Административното нарушение и обстоятелствата, при които е извършено са описани пълно и ясно в АУАН, посочена е правилно нарушената законова разпоредба - чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. Посочено е и правното основание при ползване водни обекти, водностопански съоръжения и системи в отклонение от предвидените условия в разрешителното - чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ вр. с чл.200, ал.1, т.2 ЗВ. По идентичен начин описанието на нарушението е привнесено в НП. В него пълно е изписана нарушената правна норма, както и санкционната такава. На нарушителя е наложено съответстващото наказание, а именно „имуществена санкция”, тъй като се касае за юридическо лице, т.е. при пълно съответствие с чл.200, ал.1, т.2 ЗВ, съгласно който текст: ”Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което: ползва водни обекти, водностопански съоръжения и системи или изгражда такива без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното”. 
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 чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите.
Що се касае до наложената на „XXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXXX имуществена санкция, съдът приема следното: съобразявайки разпоредбата на чл. 200, ал.1, т.2 от ЗВ, която предвижда санкция за това нарушение от 2 000 (две хиляди) лв. до 10 000 (десет хиляди) лв., то определения с наказателното постановление размер от  2 000 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. 
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
 
Р Е Ш И:
 
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ПО-02-93/16.09.2016 година, издадено от В. Г. И., Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя - “XXXXXXXXXX“ ЕООД, гр. XXXXXXXXXX,  ЕИК – XXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXXX, Ул.“XXXXXXXXXXX“ № XX, представлявано от Й. Л. Л. – управител, с което за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.2 от същия закон е наложена “Имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/  лева.
	РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд - Благоевград. 
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