Решение №6883 от 09.06.2008 г. на ВАС по адм. д. №
4543 / 2008.г, докладчик съдията Диана Добрева
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93, ал. 1, т. 5 ЗООС
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93, ал. 4 ЗООС
93, ал. 5 ЗООС

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Сдружение за дива природа „Балкани" гр.
София против решение № 648 от 18.01.2008 г., постановено по адм. дело № 8572/2007
г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
Касационният жалбоподател поддържа оплакване за неправилност на оспорения
съдебен акт, поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените
правила, изразяващо се в непроизнасяне на първостепенния съд по всички
претендирани от сдружението основания за нищожност и унищожаемост на Решение
№ 13-ПР/2007 г. от 16.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите за
преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС). Моли за отмяна на атакуваното съдебно решение и за връщане
на делото за ново разглеждане от друг тричленен състав, алтернативно - за решаване
на спора по същество от настоящата инстанция и отмяна на административния акт като
незаконосъобразен.
Ответникът - министърът на околната среда и водите, чрез процесуалния си
представител оспорва касационната жалба и моли за отхвърлянето й като
неоснователна. Съображения в тази насока са изложени в депозирано писмено
становище.
Заинтересованата страна „Рилска света обител" - Рилски манастир, чрез
пълномощника си развива доводи за недопустимост и за неоснователност на
касационното оспорване. Претендира присъждане на разноски.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано
заключение за неоснователност на касационната жалба по същество. Застъпва
становището, че решението на съда е правилно и следва да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд, петчленен състав, констатира, че
касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна по
смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК и при отсъствие на изброените в чл. 215 от
процесуалния закон пречки за разглеждането й по същество. Възражението за
просрочие на оспорването не кореспондира на доказателствата по делото. Според
приложеното съобщение съдебното решение е получено от касатора на 28.01.2008
година. Касационната жалба е подадена по пощата на 11.02.2008 г., видно от
представения плик с пощенско клеймо от тази дата, т.е. при спазване на 14-дневния
преклузивен срок. С оглед горното, жалбата се явява процесуално допустима, а
разгледана по същество и в пределите на проверката по чл. 218 от АПК, е
неоснователна по следните съображения:
С обжалваното решение Върховният административен съд, пето отделение, е
отхвърлил жалбата на Сдружение за дива природа „Балкани" срещу Решение № 13ПР/2007 г. от 16.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(ОВОС), с което е преценено да не се извършва ОВОС на инвестиционно предложение
"Изграждане на МВЕЦ „Илийна" на р. Илийна", с възложител „Рилска света обител",
Рилски манастир. За да постанови този правен резултат тричленният състав е приел,
че административният акт е законосъобразен, като издаден от компетентен държавен
орган, в надлежна форма, при спазване на административнопроизводствените правила
и материалноправните разпоредби, и е в съответствие с целта на закона.
Така постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно.
По делото няма спор за факти, поради което фактическата обстановка, приета за
установена от тричленния състав се възприема изцяло от настоящия петчленен състав.
Същата се подкрепя от събрания в хода на съдебното производство доказателствен
материал. Предвид подробно изложените от първоинстанционния съд фактически
обстоятелства по казуса, съдът намира, че същите не следва да се възпроизвеждат
повторно и от касационната инстанция, още повече, че предмет на касационно
оспорване са само направените въз основа на правилно и безспорно установените
фактически положения правни изводи на решаващия съд за липса на отменителни
основания на акта по смисъла на чл. 146 от АПК.
Несъстоятелен е доводът на касатора за допуснати съществени нарушения на
съдопроизводствените правила, изразяващи се в игнориране на негови оплаквания при
постановяване на съдебния акт. Видно от мотивите на решението, тричленният състав
е обсъдил обстойно фактите от значение за предмета на спора, както и всички доводи
и възражения на жалбоподателя, изложени в първоинстанционното производство.
Съдът е приложил точно разпоредбата на чл. 168 от АПК, като след задълбочен правен
анализ по всички изборени в чл. 146 от кодекса критерии е достигнал до обоснован
извод за законосъобразност на решението, с което министърът на околната среда и
водите е преценил да не се извършва ОВОС на процесното инвестиционно
предложение за изграждане на ВЕЦ. В този смисъл не е налице твърдяната непълнота
на съдебния акт. Същият е постановен след извършена цялостна служебна проверка на
волеизявлението на административния орган, като съдът се е произнесъл изрично и по
сочените от сдружението-жалбоподател пороци на административния акт.
Настоящият петчленен състав намира, че атакуваното съдебно решение е
правилно от гледна точка на материалния закон. По същество в касационната жалба се
възпроизвеждат същите оплаквания, изложени и пред първата инстанция. Касаторът
не е ангажирал доказателства, обуславящи различно фактическо положение от
възприетото от съда и съответно - водещо на други правни изводи относно
законосъобразността на обжалвания административен акт, предмет на проверка в
първоинстанционното съдебно производство.
Изводите на решаващия съд за осъществяване на материалноправните
предпоставки, при които възниква правото на административния орган да издаде
решение да не се извършва ОВОС за конкретното инвестиционно намерение, са
обосновани и съответни на приложимите разпоредби на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (НУРИОВОС/наредбата).
Инвестиционното предложение за строителство и експлоатация на
водноелектрическа централа е включено в приложение № 2 , т. 3, б. "З" на ЗООС,
поради което подлежи на преценка за необходимостта от извършване на ОВОС по
смисъла на чл. 93 от същия закон. Съобразявайки правния характер на това
административно производство и на акта, с който то завършва, се налага
заключението, че за компетентния орган по околна среда съществува нормативно
задължение да проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС на
проекта, без обаче да е обвързан с един единствен краен правен резултат. Такава

преценка следва да бъде извършена за всеки отделен случай на базата на критериите,
изброени в чл. 93, ал. 4 от ЗООС, въз основа на които органът определя в решението
си дали да се извърши оценка на инвестиционното предложение или не, т.е.
административният орган разполага с възможност за избор, като при решение да се
извърши ОВОС производството преминава в следващата фаза, а при преценка за липса
на необходимост от ОВОС - процедурата приключва на етапа на преценяваването. В
случая е налице хипотезата на чл. 169 от АПК, предвиждаща съдебен контрол върху
актовете, издадени при условията на оперативна самостоятелност, какъвто е
процесният. При това положение изводът на тричленния състав за законосъобразно
упражняване на предоставена от специалния закон дискреционна власт на министъра
на околната среда и водите при постановяването на решение, с което се преценява
нуждата от извършване на ОВОС на инвестиционните предложения от приложение №
2 на закона, се споделят от настоящата инстанция. Тезата на оспорващия, според
която при всички случаи на преценяване необходимостта от оценка, органът е длъжен
да се произнесе да се извърши такава, противоречи на нормативната уредба на
режима на ОВОС и на правната концепция на извършваната по чл. 93 от ЗООС
преценка.
От данните по делото се установява, че проектът попада в границите на
природен парк „Рилски манастир", с оглед на което компетентен орган в
административното производство по издаване на решение за необходимостта от
оценка е министърът на околната среда и водите (по аргумент на чл. 93, ал. 1, т. 5 и
ал. 2 ЗООС), както правилно е приел в решението си съдът.
Обосновано се явява и становището на тричленния състав за спазване на
администартивната процедура при постановяване на акта. Видно от представената
преписка и събраните доказателства, при провеждане на административното
производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, регламентирани в
ЗООС и в глава втора от НУРИОВОС. Компетентният орган по околна среда и кметът на
съответната община са уведомени на най-ранен етап за инвестиционното предложение
на "Рилска света обител", Рилски манастир. В изпълненение на процедурата,
засегнатото население и заинтересованата общественост са информирани за
предложението, като им е предоставен едномесечен срок за възражения и становища.
Съгласно установения нормативен ред възложителят е внесъл писмено искане до
министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС на инвестиционното предложение, към което е приложил
информацията по приложение № 2 от НУРИОВОС, както и получените становища в
подкрепа на заявения проект. Издаденото от компетентния орган решение по чл. 93,
ал. 2 и ал. 5 от ЗООС, с което е преценено да не се извършва ОВОС на
инвестиционното предложение "Изграждане на МВЕЦ „Илийна" на р. Илийна", с
възложител „Рилска света обител", Рилски манастир, е надлежно мотивирано,
съответства на предписаната от закона форма и съдържа изискуемите по чл. 8, ал. 1 от
Наредбата реквизити. Административният акт съдържа подробно и точно изложение на
съображенията, въз основа на които органът е заключил, че при реализирането на
инвестиционното предложение не се предполага значително въздействие върху
околната среда, поради което не е необходимо да се извършва ОВОС на същото.
Решението на органа е постановено при правилно прилагане на критериите за
преценка, регламентирани в чл. 93, ал. 4 от ЗООС.
Правилно първоинстанционният съд е счел, че позоваването на жалбоподателя
на нарушение на § 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
защитените територии (ЗЗТ) във връзка с чл. 21 от същия закон е неоснователно и не
води на извод за противоречие на акта с материалноправните разпоредби и с целта на
закона. Цитираната преходна разпоредба от ЗЗТ се отнася до съдържанието на плана

за управление на природен парк „Рилски манастир", какъвто не е приет към момента
на издаване на административния акт. Доколкото в разглежданата норма
законодателят е предвидил, че за плана за управление на конкретната защитена
територия следва да се прилага режимът на опазване, валиден за националните
паркове (чл. 21 от ЗЗТ), въпреки отсъствието на действащ такъв, за нуждите на
изследването на законосъобразността на акта на плоскостта на духа и целите на
закона решаващият съд е обсъдил възражението на жалбоподателя за нарушение на
разпоредбите на ЗЗТ.
Заключението на съда, че решението на министъра не е в разрез с разпоредбата
на чл. 21, т. 1 от ЗЗТ се споделя от касационния състав. Действително разглежданата
норма въвежда забрана за строителство, но предвижда и определени изключения от
този императив, т.е. забраната не е абсолютна. По силата на закона е допустимо
изграждането на обекти и съоръжения, посочени в самия закон, а именно туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни
съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и
обслужването на посетителите, подземни комуникации, както и ремонт на
съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения. В тази връзка, правилно
първостепенният съд е квалифицирал планирания за изграждане обект като
съоръжение за осигуряване нормалното обслужване на посетителите на парка и за
съхраняване
на
културно-историческото
богатство
на
Рилския
манастир,
представляващо неразделна част от защитената територия. Изводът за липса на
нормативна пречка за осъществяване на инвестиционното предложение в контекста на
чл. 21, т. 1 от ЗЗТ се потвърждава еднозначно и безпротиворечиво от събраните по
делото писмени доказателства, поради което оплакването за колизия на обжалвания
административен акт с режима на опазване и ползване в парка и с целите за
управлението му не намира правна опора.
Що се отнася до наведените пред първата инстанция доводи за опасност от
увреждане на защитена зона „Рилски манастир", включена в списък, приет с Решение
№ 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет по реда на Закона за биологичното
разнообразие, същите не се подкрепят от доказателствата по делото. В хода на
административното производство органът е изследвал въпроса за въздействието на
инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на
горепосочената защитена зона, на чиято територия попада заявената дейност, като с
оглед събраните данни и становища, че няма да бъдат засегнати местообитания на
консервационно значими видове, органът е направил обоснован извод, че
изграждането и функционирането на водноелектрическата централа за нуждите на
манастира не предполага замърсяване или увреждане на компонентите на околната
среда, както и че няма вероятност да окаже значително въздействие върху предмета
на защитена зона. Доказателства за обратното не са представени нито в
административното, нито в съдебното производство, поради което решението на
министъра на околната среда и водите относно необходимостта от извършване на
ОВОС на процесното инвестиционно предложение се явява законосъобразно.
По изложените съображения, настоящата инстанция намира касационната жалба
за неоснователна. Обжалваното решение е обосновано, постановено в съответствие с
материалноправните разпоредби и при липса на съществени нарушения на
съдопроизводствените правила, поради което следва да бъде оставено в сила.
Доказателства за направени разноски от заинтересованата страна не са
представени, поради което такива не се присъждат.
Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, Върховният
административен съд, петчленен състав на Втора колегия

РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 648 от 18.01.2008 г., постановено по адм. дело №
8572/2007 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефка Стоева ЧЛЕНОВЕ: /п/ Елена Златинова
/п/ Диана Добрева
/п/ Юлия Ковачева
/п/ Иван Раденков Д.Д.

