
Определение № 8662 от 29.06.2009 г. на ВАС  по адм. д. № 8793/2009 г., V о., докладчик председателят
Андрей Икономов

чл. 60, ал. 4 АПК 

————————————————————————————————

Производството е по реда на чл. 60, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано
е по жалба на "Екоенерджи" ООД, Благоевград, против  Заповед на министъра  на  околната  среда  и  водите
(МЗ)  №  РД-351/27.05.2009  г.  С  жалбата  е  направено  искане  на  основание  чл.  60  от  АПК  за  спиране  на
допуснатото предварително изпълнение на заповедта.

С обжалваната МЗ, на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), във
вр. с § 14, ал. 1 от ЗИД на ЗБР, обн. ДВ, бр. 52/2007 г., с цел предотвратяване и/или  увреждане на предмета
на опазване в защитена зона (ЗЗ) "Кочериново" с код ВG0002099 за опазване на дивите птици, министърът е
спрял реализацията на инвестиционно намерение (ИН) Изграждане на водохващане и  МВЕЦ "Бараково" на
р.  "Рилска",  за  което  е  издадено  Разрешително  за  ползване  на  воден  обект  №  42170079/11.11.2008  г.  от
директора  на  Басейнова  дирекция  "Западнобеломорски  район",  гр.  Благоевград  (БДЗБР)  на  инвеститора
"Екоенерджи"  ООД,  Благоевград  до  провеждане  на  изискуемата  по  действащото  екологично
законодателство оценка за съвместимост на ИН с предмета  на  целите  на  опазване  в  защитената  зона.  Със
същата заповед, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, е допуснато предварително изпълнение на заповедта  с
оглед  необходимостта  от  защита  на  особено  важни  държавни  и  обществени  интереси,  свързани  с
опазването на представителни  за Република България (РБ) и  за Европа типове  природни  местообитания  и
местообитания на застрашени, редки  и  ендемични  растителни  и  животински  видове,  включени  в  рамките
на  Националната  екологична  мрежа,  част  от  Европейската  екологична  мрежа  "Натура  2000",  както  и  в
националното ни законодателство и  международни  актове в  областта, предвид целите на опазване на ЗЗ и
при  наличието  на  съществуваща  опасност  от  увреждане  и/или  унищожаване  в  резултат  от  реализация  на
плана, както и възможността от възникване на трудно поправими вреди върху предмета на опазване в ЗЗ.

Недоволен  от заповедта, жалбоподателят я обжалва. В жалбата си  е направил  и  искане  за  спиране  на
допуснатото  предварително  нейно  изпълнение.  Счита,  че  ако  то  не  бъде  спряно,  дори  и  да  докаже
незаконосъобразността  на  МЗ,  ще  му  бъде  нанесена  сериозна  щета  и  търговската  му  дейност  ще  бъде
ликвидирана. Изграждането на  проекта  било  започнало.  Допуснатото  предварително  изпълнение  не  било
мотивирано. Доводите за него не са конкретни, а са посочени  най-общо и  абстрактно. Не е конкретизирано
кои  природни  местообитания  и  местообитания  на  застрашени,  редки  и  ендемични  растителни  и
животински видове са застрашени и в какво се изразява това. Проектите му са съгласувани  и  има съответни
решения на РИОСВ - София.

Върховният административен  съд, състав  на пето отделение (ВАС), за да се произнесе по  искането  за
спиране на допуснатото предварително изпълнение, съобрази следното:

Видно от доказателствата, приложени към административната преписка, по молба на жалбоподателя е
започнало производство по издаване на необходимите разрешителни  за изграждане на МВЕЦ "Бараково". С
Решение № СО-166-ПР (29.08.2006 г. на директора на РИОСВ София е решено да не се извършва оценка на
въздействие  върху околната  среда  (ОВОС)  на  инвестиционното  предложение.  С  Решение  №  99  -  т.  1  от
Протокол  №  11  от  заседание  на  Общинския  съвет  гр.  Кочериново,  проведено  на  30.06.2008  г.  е  одобрен
парцеларния  и  трасеровъчния  план  за  трасето  на  напорния  водопровод  на  МВЕЦ,  с.  Бараково  от
водохващането  до  границата  с  бившия  книжно-мукавен  завод  "Н.  Й.  Вапцаров" покрай  корекцията  на  р.
Рилска, общински  път и  през поземлени  имоти  № 079004, 080011 и  000898. Директорът на БДЗБР  е  издал
Разрешително за водовземане № 41140031/10.07.2008 г. От Община Кочериново е издадено  Разрешение  за
строеж  на  МВЕЦ  "Бараково" №  45/17.09.2008  г.,  допълнено  със  Заповед  №  53/25.02.2009  г.  на  главния
архитект  на  общината.  Със  Заповед  №  286/29.10.2008  г.  кметът  на  общината  е  учредил  на  "Екоенерджи"
ООД  право  на  преминаване  на  напорен  тръбопровод  за  МВЕЦ  през  необходимите  имоти,  общинска
собственост.  Директорът  на  БДЗБР  е  издал  и  Разрешително  за  ползване  на  воден  обект  №
42170079/11.11.2008 г. Всички посочени актове не са обжалвани и са влезли в сила.

Междувременно,  в  ДВ  бр.  21/09.03.2007  г.  е  обнародвано  РМС  №  122/02.03.2007  г.  за  приемане  на
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списък на ЗЗ за опазване на дивите птици и на списък на ЗЗ за опазване на природните местообитания и  на
дивата  флора  и  фауна.  В  т.  75  от  Приложение  №  1  към  същото  РМС  е  включена  ЗЗ  "Кочериново"  с
идентификационен  код  BG0002099,  обхващаща  землищата  на  гр.  Рила,  гр.  Кочериново  и  селата  Стоб,
Пороминово,  Бараково  и  Дъбрава.  На  основание  чл.  12,  ал.  6  от  ЗБР,  министърът  на  околната  среда  и
водите  е  издал  МЗ  №  РД-770/28.10.2008  г.,  обнародвана  в  ДВ  бр.  102/28.11.2008  г.  с  която  е  обявил  ЗЗ
"Кочериново".  В  т.  5.5.  от  заповедта  е  забранено  "изграждането  на  нови  МВЕЦ  с  изключение  на  такива,
които към датата на обнародване на заповедта са съгласувани по реда на действащата нормативна уредба по
околна среда".

При  така  установеното  от  фактическа  страна  искането  за  спиране  на  допуснатото  предварително
изпълнение на МЗ се явява неоснователно.

С включването на ЗМ "Кочериново" в  списъка по Приложение 1 към РМС  № 122/2007 г., съгласно чл.
31,  ал.  1  от  ЗБР,  всички  "Планове,  програми,  проекти  и  инвестиционни  предложения,  които  не  са
непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони  и  които поотделно или  във
взаимодействие  с  други  планове,  програми,  проекти  или  инвестиционни  предложения  могат  да  окажат
отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и
целите на опазване на съответната защитена зона". Безспорно е, че конкретното ИН не е от категорията  на
програмите, непосредствено свързани  и/или  необходими  за управлението  на  зоната.  Въпреки,  че  Решение
№ СО-166-ПР (29.08.2006 г. на директора на РИОСВ София е влязло в сила, то с оглед промяната на статута
на зоната с включването `и в списъка по чл. 10 от ЗБР и  разпоредбата на ал. 2, т. 2 от същия текст, се явява
задължително  извършването  на  ОВОС.  Само  след  преценката  в  доклада  по  ОВОС  от  съответните
специалисти и компетентния орган -  министъра на околната среда и  водите, че ИН няма да повлияе на ЗЗ,
то  ще  може  да  се  довърши.  Сам  по  себе  си  фактът  на  обявяването  на  зоната  за  защитена  такава,  сочи  на
наличието на значим обществен  интерес.  Продължаването  на  работата  по  строителството  на  разрешената
МВЕЦ действително може да доведе до съществено накърняване на този интерес по причините, изложени в
обжалваната МЗ. В този  смисъл, с оглед характера на възможните последици  за защитените животински  и
растителни  видове,  твърдението  на  жалбоподателя,  че  заповедта  в  тази  `и  част  е  мотивирана  общо,  е
неоснователно.  При  това,  издаването  на  всички  разрешителни  след  датата  09.03.2007  г.,  когато  е
обнародвано РМС № 122/2007 г. е станало в  нарушение на цитирания чл. 31, ал. 2, т. 2 от ЗБР. Твърдяните
от  жалбоподателя  евентуални  последици  от  спирането  на  изпълнението  на  ИН  могат  да  бъдат  оценени,
поради  което  ако  той  претърпи  щети  от  неправомерни  действия  на  министъра,  ще  може  да  търси
съответното обезщетение за тях от държавата.

По  изложените  съображения,  искането  за  отмяна  на  разпореждането  за  спиране  допуснатото
предварително изпълнение на МЗ № РД-351/27.05.2009 г. се явява неоснователно. На основание чл.  60  от
АПК, същото следва  да  се  остави  в  сила,  поради  което  Върховният  административен  съд,  състав  на  пето
отделение

Определи:

Оставя в  сила допуснатото предварително изпълнение на Заповед  на  министъра  на  околната  среда  и
водите № РД-351/27.05.2009 г.

Определението  може  да  се  обжалва  с  частна  жалба  пред  петчленен  състав  на  Върховния
административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните. 

————————————————————————————————
Данни за делото и връзка с други актове:
  Протоколи и други документи по Дело № 8793/2009 г. - виж тук; 
 Образувано във връзка с: Заповед № РД-351/2009 на Минисъра на околната среда и водите; 
 Връзка с други актове: 

o Решение  №  5655  от  30.04.2010  г.  на  ВАС  по  адм.  д.  №  1396/2010  г.,  5-членен  с-в,  докладчик
председателят Светла Петкова. 
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