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Р Е Ш Е Н И Е № 1609
гр. Сандански, 21.06.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и първи май,  две хиляди и деветнадесета година, втори състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева

    при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. № 257 по описа на съда за 2019 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е Наказателно постановление № ПО-02-40/03.04.2019 година, издадено от инж.Р. Г. Г. - Директор на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“, с което на жалбоподателя - “XXXXXXXXXX“ ЕООД, гр. XXXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – обл. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, гр. XXXXXXXXXXX, район XXXXXXXXXX, бул.“XXXXXXXXXXX“ № XX, представлявано от П. М. П., с което за нарушение на чл.46, ал.1, т.4, б.“б“ 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 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:
„XXXXXXXXXXX” ЕООД, гр. XXXXXXXXXX, ЕИК XXXXXXXXXX е със седалище и адрес на управление: обл. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, гр. XXXXXXXXXXX, район XXXXXXXXXXXX, бул. „XXXXXXXXXX” №XX, представлявано от г-жа П. М. П..
На 14.02.2018 г. при извършена съвместна проверка със служители на „XXXXXXXXXX“ ЕООД - гр. XXXXXXXXXX, РИОСВ - гр. XXXXXXXXXXX и РЛ - гр. XXXXXXXXXXX към ИАОС - гр. XXXXXXXXXXX и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, по повод публикация в сайта „XXXXXXXXXX" от 13.12.2017 г. за замърсяване на реките в България с радиоактивни води от затворени уранови рудници и образувана преписка във Върховна административна прокуратура (ВАП) 1847/17г. пр.пр. №1847/2017г. - 02/15.12.2017 г. на обект: „щолна 1”, в землището на с. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX е установено следното:
-	Устието на „щолна 1“ е на място с географски координати заснети с GPS, съответно N 41° 33' 28.7"и Е 23° 25'57,9";
-	Устието на „щолна 1“ е обрушено;
-	Водите на самоизлив, изтичащи от „щолна 1“ посредством водоотливна тръба се заустват в близко дере, ляв приток на река XXXXXXXXXX.
За извършената проверка на място е съставен констативен протокол №КД-01- 83/14.02.2018 г.
На 01.10.2018г. в БДЗБР е извършена проверка и анализ на Протоколи от изпитване на води, взети при извършени проверки на обекти, от които се е осъществявал добив на уранови руди в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Заладнобеломорски район”, при която е установено, че съгласно Протокол от изпитване №01-0246/30.03.2018 г. от ЦЛ - гр. XXXXXXXXXXX към ИАОС гр. XXXXXXXXXXXXX, за води на самоизлив от устието на щолна 1, в землището на с. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXX е установено превишение на нормите по показателите „обща алфа активност”, „обща бета активност” и „естествен уран”.
	При норма от 0.5 Bq/1 на показателя „обща алфа активност” е измерена стойност от 151±23 Bq/1;

При норма от 2,0 Bq/1 на показателя „обща бета активност” е измерена стойност от 49,8±7,5 Bq/1;
При норма от 0,3 mg/1 на показателя „естествен уран” е измерена стойност от 9,1±1,0 mg/1.
За извършената проверка е съставен Констативен протокол от документална проверка №ДП-01 -32/01.10.2018 г.
С постановление на Министерски съвет №74 от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина е създадена специализираната фирма „XXXXXXXXXXXXX” - ЕООД, XXXXXXXXXX, на която е възложена организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в 78 обекта и засегнати райони, посочени в приложение №1 към постановлението, като и след предаване на обектите на собственика или ползвателя им, продължава да извършва мониторинг на водите.
За извършваното заустване в дере, ляв приток на р. XXXXXXXXXX на „XXXXXXXXXXXXX” ЕООД няма издадено разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона за водите.
Установеното на 01.10.2018 г., след анализ на Протоколи от изпитване на води, взети при извършени проверки на обекти, от които се е осъществявал добив на уранови руди в териториалния обхват на БДЗБР, ползване на воден обект - дере, ляв приток на р. XXXXXXXXXXXX за заустване на отпадъчни води от „XXXXXXXXXXXXXX” ЕООД без необходимото за това основание - а именно разрешително, издадено по реда за Закона за водите, според АНО осъществява състав на административно нарушение по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б” и подлежи на санкция по реда на чл. 200, ал. 1, т. 2 (предложение 1) от същия закон, за което на 05.11.2018г. актосъставителят – свид.М. Ч. съставил АУАН № КД-04-180. В точка 14 „Обяснения или възражения” от Акт за установяване на административно нарушение №КД-04-180 от 05.11.2018 г. е вписано че възражения ще бъдат представени в законовия срок. Такива са постъпили в законовия срок по ЗАНН с писмо с вх №ПО-05- 33/13.12.2018 г. 
Въз основа на този акт и след като приел възраженията за неоснователни, на 03.04.2019 година Директора на БДЗБР е издал атакуваното наказателно постановление № ПО-02-40, с което на „XXXXXXXXXXX“ ЕООД, гр. XXXXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – обл. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, гр. XXXXXXXXXXX, район XXXXXXXXXX, бул.“XXXXXXXXXXX“ № XX, представлявано от П. М. П., с което за нарушение на чл.46, ал.1, т.4, б.“б“ 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.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на разпитаните по делото свидетели М. Ч. и Р. К., 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.
При така направените фактически констатации, съдът счита, че с обжалваното наказателно постановление законосъобразно е санкционирано дружеството-жалбоподател за осъществено административно нарушение по  HYPERLINK "apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art48_Al1_Pt13&Type=201/" чл.46, ал.1, т.3, б.“б“ 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 е неоснователна.
Атакуваното НП е издадено в съответствие с императивно установената за това процедура и от компетентен орган, компетентността на издателя на наказателното постановление произтича от закона - чл.201 от ЗВ. Както в акта, така и в НП е отразено, че административнонаказателното производство е започнало със съставяне на акт за установяване на административно нарушение. В АУАН и НП подробно, точно и ясно са посочени всички индивидуализиращи нарушителя елементи, 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 чл. 42, ал. 1, т. 6 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗАНН, като се съобрази, че в казуса се касае за констатирано административно нарушение, осъществено от Юридическо лице. В конкретния случай АУАН е съставен от св.Ч. на длъжност "старши инспектор" в Дирекция "Контрол" към БДЗБР, който се явява материално компетентен за това и дава пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които същото е извършено. В тази насока са и показанията на свид.К., която е участвала при извършване на проверката и констатиране на нарушението. Издадения в съответствие с процесуалните норми акт е редовен и като такъв се явява правно основание за издаване на обжалваното НП. Съдът счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

По делото е безспорно установено и че ри извършена проверка на 14.02.2018г. и последващ анализ на Протоколи от изпитване на води, взети при извършени проверки на обекти, от които се е осъществявал добив на уранови руди в териториалния обхват на БДЗБР, ползване на воден обект - дере, ляв приток на р. XXXXXXXXX за заустване на отпадъчни води от „XXXXXXXXXXXXX” ЕООД, без необходимото за това основание - а именно разрешително, издадено по реда за Закона за водите. Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 3 б. "б" от Закона за водите, разрешително за ползване на воден обект се издава за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селища и образувания. Тъй като собственика - „XXXXXXXXXX” ЕООД не разполагат с надлежно издадено разрешение за заустване на отпадни води по посоченият законов текст е налице безспорен и категоричен извод, че е осъществен състав на разглежданото административно нарушение, което на практика не се и спори от жалбоподателя, поради което и съдът прие, че в случая безусловно е осъществил от обективна страна, чрез бездействие вмененото му административно нарушение по  чл. 46, ал. 1, т. 3 б. "б" от Закона за водите. Доколкото в случая се касае за нарушение извършено от Юридическо лице, чиято отговорност по аргумента на чл. 83, ал. 1 от ЗАНН е невиновна, а обективна такава деянието не следва да се изследва от субективна страна.
След като правилно е квалифицирал процесното нарушение по на  чл.46, ал.1, т.3 б."б" от Закона за водите, административнонаказващият орган на основание чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите правилно и законосъобразно е определил по вид и размер наложеното на дружеството-жалбоподател административно наказание, а именно "имуществена санкция" в размер на 2 000 лева. Същото е в императивно установеният от закона минимален размер и не може да бъде намалявана. При определяне на това наказание административнонаказващият орган правилно е съобразил разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, както и обстоятелството, че такова нарушение се установява за първи път при жалбоподателя.
След като прие разглежданото нарушение за доказано по несъмнен начин, както и наложеното наказание за правилно определено, съдът намира обжалваното наказателно постановление за законосъобразно и като такова, същото следва да бъде потвърдено.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. 1 от ЗАНН, съдът
 
                                                 Р Е Ш И : 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ПО-02-40/03.04.2019 година, издадено от инж.Р. Г. Г. - Директор на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“, с което на жалбоподателя - “XXXXXXXXXX“ ЕООД, гр. XXXXXXXXXX, ЕИК – XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление – обл. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, гр. XXXXXXXXXX, район XXXXXXXXXXX, бул.“XXXXXXXXXXX“ № XX, представлявано от П. М. П., с което за нарушение на чл.46, ал.1, т.4, б.“б“ 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. 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:




