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Р Е Ш Е Н И Е № 666
гр. Сандански, 02.03.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на дванадесети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева

при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. № 910 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-02-73/29.11.2017 година, издадено от инж.Р. Г. Г., Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, с което на “XXXXXXXXXX“ ООД , ЕИК – XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXX, район XXXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXXXX“, ул.“XXXXXXXXXX“ № XX, ет.XX, ап.XX, представлявано от К. В. И. – управител, с което за нарушение на чл.244, ал.1 от Закона за водите, на основание чл.201, ал.1, т.2 от същия нормативен акт му е наложена имуществена санкция 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 и неправилно, постановено при нарушение на материалния закон и неспазване на административно-процесуалните правила. 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 дружеството-жалбоподател.
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 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:
На 07.04.2017г. е извършена проверка на оранжерийния комплекс, изграден в имот № XXXXX, в землището на с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, във връзка със Заповед № КД-02-52/05.04.2017г. на Директора на БД“ЗБР“ и писмо с Вх. № КД-03-511/31.03.2017г. от „XXXXXXXXXXXX“ АД за пломбиране на измервателно устройство, отчитащо ползваните водни обеми за нуждите на оранжерийния комплекс. По време на проверката, контролните органи констатирали, че се извършва водовземане от сондажен кладенец /СК/, изграден в имот № XXXXX, в землището на с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX за нуждите на оранжерийния комплекс. Във връзка с дадени предписания с констативен протокол /КП/ № КД-01-193/07.04.2017г. на БД „ЗБР“ е постъпило писмо с Вх. № КД-03-517/18.04.2017г., с което е представен Договор за наем, сключен между „XXXXXXXXXX“ АД – гр. XXXXXXXXXXX /наемодател/ и  „XXXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXX/наемател/.
На 25.05.2017г. е извършена документална проверка в БД „ЗБР“, в хода на която е установено, че  оранжерийния комплекс, изграден в имот № XXXXX, в землището на с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX се ползва от „XXXXXXXXXXX“ ООД – гр. XXXXXXXXXXXX, въз основа на договор за наем от 21.10.21016г.
 За осъщественото ползване на водовземно съоръжение – сондажен кладенец за водовземане от подземни води, контролните органи приели	 че дружеството-жалбоподател не притежава необходимото за това разрешително за водовземане от подземни води, издадено по реда и при условията на Закона за водите.
За извършената проверка на място е съставен Констативен протокол № КД – 01-193/07.04.2017г.
 За констатираното нарушение, на дружеството жалбоподател е съставен АУАН от свид.С. В.,  за извършено от страна на “XXXXXXXXXXX“ ООД административно нарушение на чл.200, ал.1, т.2, във вр. с чл.44, ал.1 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  “XXXXXXXXXXX“ ООД , ЕИК – XXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXX, район XXXXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXXXX“, ул.“XXXXXXXXXX“ № XX, ет.XX, ап.XX, представлявано от К. В. И. – управител, за нарушение на чл.244, ал.1 от Закона за водите, на основание чл.201, ал.1, т.2 от същия нормативен акт е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.
Така установената фактическа обстановка, съдът възприе след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите С. В. и Е. Я.. 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. 
По същество на спора: За да се произнесе по съществото на правния спор /по основателността на жалбата/, съдът съобрази, че настоящото производство е от административно- наказателен характер и същественото при него е да се установи има ли извършено административно нарушение от лицето посочено в АУАН и НП. Тук следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано. Това означава, че в тежест на административно - наказващия орган, тъй като именно той е субекта на административно - наказателното обвинение, е да докаже по безспорен начин пред съда, с всички допустими доказателства, че има административно нарушение и че то е извършено виновно от лицето, посочено като нарушител. Разбира се при налагане на имуществена санкция  на  Еднолични търговци или  Юридически лица се касае за обективна  невиновна отговорност  и съответно  в тези случаи е достатъчно  доказването на извършване на нарушението от обективна страна, като не се изследва въпрос за вина. Същата се определя като психично отношение на дееца към деянието и резултата от него и по тази причина подобно психично   отношение не може да бъде формирано от ЕТ или ЮЛ/. Следва да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН за съставянето на акта и издаването на Наказателното постановление, както и сроковете за реализиране на административно наказателното преследване. В тази насока е налице различие в понятията „неправилно” и „незаконосъобразно” наказателно постановление.  Когато АУАН  или НП не са издадени от надлежен орган или не са издадени в установените законови срокове или не съдържат изискуемите от закона реквизити или са нарушени съществени процесуални правила при съставянето на акта и издаването на НП, то последното ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Тук следва да се посочи, че критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е този, че нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване на правата на страните в която и да е фаза на процеса. Когато, обаче, са спазени всички процесуални правила и срокове, то НП е законосъобразно издадено и именно тогава съдът следва да провери дали то е правилно, т. е. дали има извършено  административно нарушение. Именно административно наказващия орган е този, който следва да установи пред съда, че има извършено административно нарушение /такова, каквото е описано в акта/ и че същото е извършено от лицето, посочено като нарушител. Ако това не бъде доказано пред съда, то НП следва да бъде отменено като неправилно, тъй като не е доказано извършването на нарушението. Едва когато НП е законосъобразно и  се докаже извършването на съответното нарушение може да бъде разгледан и въпроса за съответствието на наложената санкция с тежестта на нарушението /само когато размерът на административното наказание или имуществената санкция  може да бъде определен в някакви граници, а не е фиксиран в закона/.
Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК,  вр. чл.84 от ЗАНН,  настоящият състав на Сандански районен съд,  достигна до следните правни изводи
Настоящата съдебна инстанция е такава по същество и задължението на съда е служебно да следи за законосъобразността на обжалваното наказателно постановление. При направената такава съдът констатира, че при реализиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до опорочаване на производството по налагане на административно наказание. Първото и основно основание за законосъобразност на всяко НП е както то, така и  АУАН да бъдат издадени от компетентен орган, чиято компетентност може да произтича  пряко от закона, така и да бъде делегирана. Съгласно чл.201, ал.1 от Закона за водите /ЗВ/, актове за установяване на административни нарушения по чл.200, ал.1 от ЗВ, с изключение на нарушенията по т.16 и т.34 – 41, се съставят от длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите или от директорите на басейновите дирекции.  По делото е приложена единствено Заповед № РД-05-513/16.11.2016г. на директора на БД „ЗБР“, от която се установява, че процесният АУАН е съставен от  компетентен орган.  Ал.2 на чл.201 от ЗВ гласи от друга страна, че наказателните постановления по ал. 1 се издават от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица или от директорите на басейновите дирекции. От материалите, приложени към административно-наказателната преписка се установява, че липсва документ /нарочна заповед/ относно правомощията на административно-наказващия орган, в случая Директора на БД „ЗБР“ – Р. Г. да издава НП по реда на ЗВ. С оглед на  това съдът приема, че директора на  БД „ЗБР“ – Р. Г. не е имал правомощия да издава НП по ЗВ, какъвто именно е конкретния случай. Т.е., по делото не е доказано органът, който е издал обжалваното НП  да е оправомощено длъжностно лице по смисъла на чл.201, ал.2 от ЗВ. При това положение, материалната компетентност на органа, издал НП се явява недоказана и съдът следва да приеме, че обжалваното НП е издадено при липса на такава.
На следващо място, обаче, съдът намира за необходимо да посочи, че в производството по ангажиране на административно наказателната отговорност на дружеството-жалбоподател са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В случая те се изразяват в следното: 
Съобразно разпоредбата на  HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art200_Al1_Pt2&Type=201/" чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ, която установява основния състав на нарушение: "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 - от 2000 лв. до 10 000 лв.". Административнонаказателната отговорност на дружеството е ангажирана  на основание чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите.  Приложената  нормативна разпоредба  предвижда няколко състава на административни нарушения в зависимост от формата на изпълнителното деяние, съответно: ползване на воден обект, водностопански съоръжения и системи или изграждане на такива без необходимото за това  основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното. С изключение на последната хипотеза, която в случая е неприложима,  останалите хипотези в санкционната норма са възможни с оглед  констатираните обстоятелства. Същите са описани по идентичен начин в АУАН и в НП като – ползване на водовземно съоръжение – сондажен кладенец за водовземане от подземни води. Горното описание на релевантните факти не е последвано от конкретизиране на вида на необходимото разрешително  в контекста на разрешителните режими по Глава трета на Закона за водите. АНО не е посочил  липсващото  основание по см. на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ - дали се касае за липсващо разрешително за водозвемане по чл.44 от ЗВ или за липсващо разрешително за ползване на воден обект по чл.46 от ЗВ. Следователно  в АУАН и в НП са изложени неясни твърдения за релевантните факти относно административното нарушение, с което е нарушено  съществено правото на защита на нарушителя. Налице е порок на предявеното обвинение, който се мултиплицира от непосочването на правната разпоредба от специалния Закон за водите относно разрешителния режим. Предявеното обвинение е неясно, доколкото видно от съдържанието на акта и на НП, действията на дружеството се квалифицират като  водохващане, извършено  без разрешително за водовземане, от една страна, и като ползване на водностопанско съоръжение, извършено  без разрешително за ползване на воден обект, от друга страна.  Горната непрецизност  рефлектира негативно върху правото на защита на нарушителя,  който е лишен от възможността да разбере какво разрешително следва да притежава според АНО и съответно  да ангажира доказателства, с които да установи приложимостта на изключенията, предвидени от законодателя за отделните видове разрешителни /арг. чл. 44, ал.1 и чл.46, ал.4 от ЗВ/. В административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са основание за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление. 
Съдът намира, че съставеният акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него НП не отговарят на изискванията, съответно на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art42_Pt4&Type=201/" чл.42, т.4 и HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art57_Al1_Pt5&Type=201/" чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Както в АУАН, така и в НП липсва пълно и изчерпателно описание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено. От съдържанието на АУАН и НП не става ясно кое конкретно условие не е изпълнено или кое от изискванията на разрешителното е нарушено, с кое точно действие или бездействие "XXXXXXXXX”ООД се е отклонило от условията на разрешителното, за да може жалбоподателят да защити в пълна степен правата си. Записано е единствено, че за извършеното водовземане от сондажен кладенец, изграден в имот № XXXXX, в землището на с. XXXXXXXXXXXX, за което дружеството-жалбоподател не притежава разрешително за водовземане от подземни води, но не става ясно дали в случая се касае за ползване на водни обекти,  или за изграждане на такива без необходимото за това основание/което е друго нарушение, различно от твърдяното в НП/, или в отклонение от предвидените условия в разрешителното – така, както изисква разпоредбата на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. Липсата на посочване на тези обстоятелства, като необходима част от съдържанието на НП, съставлява нарушение на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art57_Al1_Pt5&Type=201/" чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – липса на описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, което ограничава правото на защита на нарушителя да узнае в пълнота нарушението, в извършването на което е обвинен, за да се брани адекватно срещу НП. Всички други документи могат да бъдат само доказателства в подкрепа на констатациите в акта. Разпоредбата на HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art57&Type=201/" чл.57 от ЗАНН е императивна, защото осигурява правото на защита на привлечения към административно-наказателна отговорност, включващо и правото му да знае в какво точно административно нарушение е обвинен, за да може да организира защитата си в пълен обем. В административно наказателните производства няма място търсенето на целесъобразност, нито е процесуално допустимо съдът да върши работата на наказващия орган по формулирането и доказването на неговите твърдения и актове. Процедурата по ЗАНН е санкционна и е в тежест на наказващия орган да я проведе законосъобразно, завършена с правилни актове, като докаже твърденията си, обективирани в тях с валидни доказателства. 
За пълнота на изложението, съдът намира за необходимо да посочи и следното:
От показанията на разпитаните по делото свидетели, както и писмените доказателства, става ясно, че фактически е била извършена проверка на дружеството-собственик на оранжерийния комплекс, а именно: „XXXXXXXXXX“ АД,  и в тази връзка констатациите на контролните органи могат да касаят единствено фактически провереното лице – „XXXXXXXXXXXXX“ АД.  Безспорно се установи също така, че едва след приключване на проверката на място, БД „ЗБР“ установява, че е налице договор за наем, страна-наемател, по който в случая се явява дружеството-жалбоподател – „XXXXXXXXXXX“ ООД. Т.е., в случая АНО по никакъв начин не доказа, че към момента на проверката е установил на място незаконосъобразно водоползване именно от страна на „XXXXXXXXXXX“ ООД., респ. не е установил незаконосъобразни действия от служители на „XXXXXXXXXXX“ ООД, нито че лицата, които е намерил в комплекса са служители на, или въобще имат някаква правна връзка с „XXXXXXXXXXX“ ООД. Следователно, към момента на издаването на АУАН, не е било установено административно нарушение, конкретно от страна на“XXXXXXXXXX“ ООД, поради което издаденото въз основа на този акт НП е лишено от правно основание.             
Независимо от последните съображения, съдът счита издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът 

Р  Е  Ш  И  :

 ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № ПО-02-73/29.11.2017 година, издадено от инж.Р. Г. Г., Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, с което на “XXXXXXXXXX“ ООД , ЕИК – XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXX, район XXXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXXXXX“, ул.“XXXXXXXXX“ № XX, ет.XX, ап.XX, представлявано от К. В. И. – управител, с което за нарушение на чл.244, ал.1 от Закона за водите, на основание чл.201, ал.1, т.2 от същия нормативен акт му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Благоевград.
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