
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

по хода на делото

София, 01.12.2011

Върховният административен съд на Република България - Трето 
отделение, в закрито заседание в състав:

Производството е образувано по жалба на Национално движение 
"Екогласност",Монтана- срещу Решение № 21-9/2011 от 10.10.2011 година 
на Министъра на околната среда и водите.
В същата жалба е направено особено искане за спиране на допуснатото 
предварително изпълнение на решението.
С решението , чието спиране се иска, е одобрено осъществяването на 
инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за 
погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни 
отпадъци/НХРАО/.
Искането е обосновано с факта, че мотивите на административния орган да 
допусне предварително изпълнение са в несъответствие с актуализираната 
Стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 година, приета от 
Министерския съвет на РБ на 05.01.2011 година и, че в хранилището ще 
бъдат съхранявани не само " КРАТКО ЖИВЕЕЩИ РАДИО АКТИВНИ 
ОТПАДЪЦИ, но и дългоживеещи радиоактивни отпадъци, за които липсва 
оценка за въздействие и най- общо, че съществува риск за човешкото 
здраве.
Така направеното искане е неоснователно.
За да допусне предварителното изпълнение административният орган се е 
мотивирал, че неизграждането, дори самото забавяне на градежа на 
хранилището ще доведе до значително и трудно поправими вреди на Р 
България- изграждането в срок до 2015 година на хранилище е обвързващо 
условие за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на 
блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй", с поет ангажимент пред Европейската 
комисия; със самото изграждане на НХРАО се завършва цикъла на 
управление на РАО и се осигурява тяхното безопасно и трайно изолиране 
от околната среда и човека- т.е. в по- висока степен се осъществява защита 
здравето на хората. Самото изграждане на хранилището е възложено на 
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ДП "РАО" с решение на МС от 2005 година и се касае за обект с 
национално значение по смисъла на закона; като изграждането му има най 
висок приоритет, съгласно Стратегията на правителството за управление 
на отработеното адрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 
година.
На този защитим от държавата интерес- жалбоподателят противопоставя 
най- общо твърдението си, че съществува риск за човешкото здраве, 
поради непълни оценки на радиационното въздействие на НХРАО и риска 
за човешкото здраве.
Жалбоподателят обаче не доказва с нищо твърденията си, че 
предварителното изпълнение ще причини вреди на населението , в по 
голяма степен от защитеният държавен интерес. 
Предвид изложеното, искането за спиране на допуснатото предварително 
изпълнение на Решение № 21-9/2011 от 10.10.2011 година на Министъра на 
околната среда и водите.. се явява неоснователно.
Като такова, то следва да се отхвърли, поради което и на основание чл. 60, 
ал. 4 - 7 от АПК, ВАС, трето отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на Национално движение 
"Екогласност",Монтана- за спиране на допуснатото предварително 
изпълнение на Решение № 21-9/2011 от 10.10.2011 година на Министъра на 
околната среда и водите.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред петчленен 
състав на Върховния административен , в седмодневен срок от 
съобщението.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Бисерка Коцева
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Сребрина Христова

/п/ Еманоил Митев
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