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Р Е Ш Е Н И Е № 3374
гр. Сандански, 18.10.2017 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. № 460 по описа на съда за 2017 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е Наказателно постановление № ПО-02-34/15.05.2017 година, издадено от В. Г. И. - Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXX, с което на Л. Д. М. , ЕГН – XXXXXXXXXXX, с адрес – с. XXXXXXXXX общ. XXXXXXXXXXXX, за нарушение на чл.46, ал.1, т.1, б.“ж“ от Закона за водите, на основание чл.201, ал.2 от същия нормативен акт му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че НП е незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и неспазване на административно-процесуалните правила. Иска се НП да бъде отменено изцяло на посочените подробни аргументи в жалбата. В съдебно заседание жалбата е подържана 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 спора. 
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 лице на 19.05.2017г., а жалбата срещу него е подадена по пощата на 26.05.2017г. 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:
На 17.03.2017г. е извършена проверка от БД „ЗБР“ с цел установяване на начин и място на водовземане на изградена оранжерия във връзка с инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в имот № 001135, местност „XXXXXXXXXX“, землище на с. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX“, на Л. Д. М., собственик на цитирания имот.
В резултат на проверката, контролните органи – свидетелите М. Ч. и С. К., констатирали, че в оранжерията изградена в имот № 001135 се отглеждат зеленчукови насаждения – домати. При направения оглед на имота, в който е изградена оранжерията, проверяващите органи установили, че в границите на имота, на място с географски координати N 41 31 28,6 и Ео23 14 09,0“ е изградено водовземно съоръжение. Същото представлява набита в земята метална тръба, към която е монтирана помпа марка „SEAR“, тип СВ/50 и сериен № 334364, като в момента на проверката било установено също, че не се извършва водовземане за напояване на зеленчуковите насаждения. Установено било още, че изграденото водовземно съоръжение в имот № 001135, местност „XXXXXXXXXX“, землище на с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, собственост на Л. М., съгласно Нотариален акт № 74/2016г., няма издадено разрешително по реда на чл.46, ал.1, б.“ж“ от Закона за водите.
За извършената проверка, на място бил съставен Констативен протокол № КД 01-148/17.03.2017г.
За констатираното нарушение, на жалбоподателя е съставен АУАН  № КД-04-39 от свид.М. Ч., за извършено административно нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б.“ж“ от Закона за водите.
Въз основа на така съставения акт, Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXXX е издал обжалваното наказателно постановление, с което на Л. Д. М. , ЕГН – XXXXXXXXXX, с адрес – с. XXXXXXXXXX общ. XXXXXXXXXXXXX, за нарушение на чл.46, ал.1, т.1, б.“ж“ от Закона за водите, на основание чл.201, ал.2 от същия нормативен акт му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.
Така установената фактическа обстановка, съдът възприе след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите М. Ч., С. К. и Б. Р.. 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 извършената служебна проверка се установи, че АУАН и НП са съставени от компетентните органи съобразно разпоредбите на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art201_Al1&Type=201/" чл. 201, ал.1 и HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art201_Al2&Type=201/" ал.2 от ЗВ, в законовите срокове, установени в HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art34&Type=201/" чл.34 от ЗАНН, които имат императивен характер. АУАН е съставен в тримесечен срок от откриване на нарушителя, а НП е издадено в шестмесечен срок от съставяне на АУАН.
Независимо от горното, НП се явява незаконосъобразно, поради следните съображения:
	В конкретния случай, с АУАН на жалбоподателя е вменено извършено административно нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б.“ж“ от Закона за водите. От своя страна разпоредбата на посочената правна норма сочи: “Разрешително за ползване на воден обект се издава за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни или от подземни води“.
	От показанията на свидетелите Ч. и К. става ясно, че действително на процесните дата и място, при извършена проверка, същите констатирали, че в границите на имота, собственост на жалбоподателя, в който има изградена оранжерия за отглеждане на зеленчукови насаждения, има изградено водовземно съоръжение, което представлява набита в земята метална тръба, към която е монтирана помпа марка „SEAR“, тип СВ/50 и сериен № 334364. Установява се също от показанията на посочените свидетели, че в момента на проверката не се извършва водовземане за напояване на зеленчуковите насаждения.
	В хода съдебното следствие е разпитан в качеството на свидетел също лицето Б. Р., от показанията на който става ясно, че жалбоподателя М. е закупил от него процесния имот преди около една година. Свид.Р. сочи също, че преди около 10 години той самия е изградил в този имот съоръжение за поливане /„правил сонда за поливане“/, която ползвал към онзи период от време.
В настоящият случай, съдът счита, че извършването на вмененото на нарушителя административно нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б.“ж“ от ЗВ не бе доказано по безспорен и несъмнен начин от административно наказващия орган, върху който лежи това задължение. За да се ангажира отговорността на лице, привлечено да отговаря за определен вид деяние или постъпка, е необходимо по безспорен и категоричен начин да се установи, както неговото противоправно поведение от обективна страна, така и наличието на субективната страна на деянието. При липсата на който и да е от елементите от състава на нарушението, то не е налице нарушение. В конкретния казус не бе доказано по безспорен начин извършеното административно нарушение, както от обективна, така и от субективна страна. По делото липсват доказателства, от които да се направи категоричен извод, че действително жалбоподателя е изградил водовземно съоръжение в процесния имот, заради което е подведен под административнонаказателна отговорност. От събраните по делото доказателства, се установи, че жалбоподателя М. е закупил процесния имот през 2016г., като към момента на закупуване в него вече е съществувало и е било изградено това водовземно съоръжение. От показанията на свид.Р., който се явява и продавач на имота, безспорно се установи, че самия той е изградил въпросното съоръжение /наречено от него самия „сонда“ преди около 10 години/. Безспорно се установява също, че към датата на проверката не се извършва водовземане за поливане на зеленчуковите насаждения.
На следващо място, съдът намира, че в хода на производството са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила  при издаване на атакуваното НП.
Предметът на административно-наказателното производство се очертава от фактическите обстоятелства, които са залегнали в акта за установяване на административното нарушение и в правораздавателното наказателно постановление. Част от тях е посочването на елемент от обективната страна на твърдяното нарушение - а именно датата на извършване на релевираното нарушение -  HYPERLINK "apis://NORM|4057|8|57|" чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. 
В чл.42 от ЗАНН, в общо 10 точки, са предвидени всички реквизити, които трябва да съдържа актът за установяване на административното нарушение. В т.3 от посочената законова разпоредба изрично е визирано, че в акта следва да  се посочат датата и мястото на извършване на нарушението. Аналогична разпоредба ЗАНН съдържа и по отношение на съдържанието на наказателното постановление - чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Видно от приложените към делото доказателства, в акта за установяване на нарушението е посочена като дата на извършване на нарушението 17.03.2017г., а в атакуваното НП постановление като такава е – 17.13.2017г. Дори и съда да приеме, че в случая се касае за печатна грешка, няма процесуален способ същата да бъде отстранена. А това обстоятелство има съществено значение, както с оглед възможността на лицето, посочено като нарушител да организира защитата си, така и предвид разпоредбата на чл.34, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която не се образува административно-наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.
На следващо място, съдът намира за необходимо да отбележи, че при издаване на НП АНО не е изпълнил задължението си да извърши преценка на установеното нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН. 	Съгласно чл.28 от ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съдът намира за необходимо да вземе предвид и обстоятелството, че не са налице доказателства за констатирани други нарушения на жалбоподателя на изискванията на Закона за водите. Така установените конкретни обстоятелства относно обществената опасност на деянието и дееца в своята съвкупност определят степен на обществена опасност далеч по-ниска от тази в подобни случаи на деяния, поради което и случаят следва да бъде определен като маловажен. При извършване на една обективна и задълбочена преценка по реда на чл.53 от ЗАНН, наказващия орган е следвало да отчете наличието на тези установени от съда факти, обуславящи приложението на чл.28 ЗАНН и да не налага наказание на нарушителя, а да го предупреди устно или писмено, че при ново нарушение ще бъде санкциониран. Като не е извършил такава преценка, не е отчел наличието на всички предпоставки за прилагането на чл.28 ЗАНН и не е приложил разпоредбата, наказващият орган е издал незаконосъобразно наказателното постановление. 
Водим от горното, и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

 ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № ПО-02-34/15.05.2017 година, издадено от В. Г. И. - Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - XXXXXXXXX, с което на Л. Д. М. , ЕГН – XXXXXXXXXX, с адрес – с. XXXXXXXXX общ. XXXXXXXXXXX, за нарушение на чл.46, ал.1, т.1, б.“ж“ от Закона за водите, на основание чл.201, ал.2 от същия нормативен акт му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд - Благоевград. 




                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:



