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Р Е Ш Е Н И Е № 2853
гр. Сандански, 22.12.2016 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание, на двадесет и 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. № 694 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-02-103/11.10.2016 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. XXXXXXXXXX, Ул.“XXXXXXXXXX“ № XX, представлявано от Й. Л. Л. – управител, с което за нарушение на чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите, във вр. с чл.14, ал.1 и ал.4 от ЗООС, на основание чл.200, ал.1, т.31 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.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
“XXXXXXXXXXX“ ЕООД – гр. XXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXX е със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ № XX, с представляващ и  управляващ Й. Л. Л..
При извършена проверка на 13.07.2016г. от служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на резервоар на около 3-3.5 км югоизточно от гр. XXXXXXXXXX, м.“XXXXXXXXXXX“, в началото на водопровода , контролните органи установили, че в резервоара постъпват водите от вододанйна зона „XXXXXXXXXXX“ и вододайна зона „XXXXXXXXXXX“, като след напорния резервоар по тръбопровод Ф 400 водата се довежда до разпределителна шахта, откъдето се разпределя  за питейно-битово водоснабдяване на гр. XXXXXXXXXX и населените места в общ. XXXXXXXXXXX, като в сухата камера на резервоара в началото на водопровода няма монтиран водомер за измерване на ползваните водни обеми.
Предвид констатациите, на място е съставен Констативен протокол № КД-01-588/13,07,2016г., с който е дадено предписание в срок до 30 дни да се монтира работещо и изправно водомерно устройство, в началото на водопровода /след резервоара, намиращ се на около 3-3.5 км юг-югоизточно от гр. XXXXXXXXXX/ съгласно Разрешително № 0315/04,11,2002г., за което писмено да се уведоми БД“ЗБР“. Отговорно лице за изпълнение на предписанието е управителя на „XXXXXXXXXXXX“ ЕООД – г-н Й. Л..
Във връзка с контрол по изпълнението на предписанията, на 18.08.2016г. от служители на БД“ЗБР“ е извършена проверка на горепосочения резервоар,	 на около 3-3.5 км югоизточно от гр. XXXXXXXXXX, м.“XXXXXXXXXX“, при което актосъставителя С. В., в присъствието на свидетелите Я. С. и Й. А. установили, че в дадения от контролния орган срок, на посочениото място не е монтирано измервателно устройство, респ. предписанието не е изпълнено.
За извършената проверка на място е съставен констативен протокол № КД-01-714/18,08,2016г.
За неизпълнението на предписанието на контролните органи, актосъставителя С. В. е съставил на дружеството жалбоподател „XXXXXXXXXX“ ЕООД АУАН № КД-04-104/12.09.2016г., за извършено нарушение по чл.200, ал.1, т.31 от Закона за водите.
Въз основа на този акт, на 11.10.2016г. Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – XXXXXXXXXXXXX, е издал атакуваното наказателно постановление № ПО-02-103, с което на дружеството-жалбоподател за административно нарушение по чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите, във вр. с чл.14, ал.1 и ал.4 от ЗООС, на основание чл.200, ал.1, т.31 от същия закон наложил “Имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/  лева.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на  показанията на разпитаните по делото свидетели – В. и А., и от приложените към административно наказателната преписка и приети по делото писмени доказателства, които намира за безпротиворечиви относно подлежащите на доказване факти и които установяват по несъмнен начин възприетата фактическа обстановка, като последователни и логични. 
 При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:
В настоящият случай съдът намира, че е налице процесуално нарушение, касаещо вмененото на дружеството-жалбоподател административно нарушение. Видно е от акта за нарушение и издаденото въз основа на него НП, че жалбоподателят е санкциониран за извършено от него административно нарушение по чл.155, ал.1 от ЗВ, във вр. с чл.14, ал.1 и ал.4 от ЗООС. От своя страна разпоредбата на чл.155, ал.1, т.22 сочи, че „Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като издава предписания в рамките на компетентностите си по този закон“. Същевременно нормата на чл.14, ал.1 и ал.4 от Закона за опазване на околната среда гласи:“ Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище. (2) Органите по ал. 1 са юридически лица към министъра на околната среда и водите на бюджетна издръжка и се представляват от съответните директори или упълномощени от тях длъжностни лица“. Т.е. посочените правни норми предвиждат единствено и само правомощия на Директорът на Басейнова дирекция, който изпълнява държавна политика на басейново ниво, като издава предписания в рамките на компетентността си и в рамките на ЗВ и ЗООС. На следващо място, посочената като нарушена правна норма на чл.200, ал.1, т.31 от ЗВ не визира административно нарушение, а предвижда санкцията, която се налага на нарушителя при извършено нарушение. В случая би следвало административно-наказващия орган да подведе под административно отговорност жалбоподателя за извършено нарушение по чл.48, ал.1, т.31 от Закона за водите, която норма предвижда именно неизпълнение на дадено предписание, какъвто е настоящия казус. Само по себе си изискването да се монтира работещо и отговарящо на нормативните изисквания водомерно устройство, след което писмено да се уведоми Басейнова дирекция - Западнобеломорски район – гр. XXXXXXXXXXX за проверка и пломбиране на същото, представлява предписание в рамките на проведен контрол върху дейностите в обхвата по чл.188, ал.1 вр. с ал.4 и чл.155, ал.1, т.16 от Закона за водите, за чието неизпълнение може да се търси отговорност по чл. 200, ал.1, т.31 от ЗВ. Като не е сторил това, АНО е допуснал грубо нарушение на процесуалните правила, което е довело до накърняване правото на защита на жалбоподателя, да разбере за какво административно нарушение е подведен под отговорност, съответно по кой законов текст. 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, а и не само поради наличието на формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, съдът намира, че така издаденото постановление следва да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

   ОТМЕНЯ изцяло НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ПО-02-103/11.10.2016 година, издадено от В. Г. И., Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя - “XXXXXXXXXXXXX“ ЕООД, гр. XXXXXXXXXX,  ЕИК – XXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXXX, Ул.“XXXXXXXXX“ № XX, представлявано от Й. Л. Л. – управител, с което за нарушение на чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите, във вр. с чл.14, ал.1 и ал.4 от ЗООС, на основание чл.200, ал.1, т.31 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:


