
ДО  АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД СОФИЯ ГРАД

ЧРЕЗ РИОСВ-СОФИЯ
София, бул. „Цар Борис III“ 136, ет. 10

Ж  А  Л  Б  А

от Екологично сдружение „За Земята” 
/ф. дело 13197/2000 по описа на Софийски градски съд, 4-ти
състав;  номер в регистъра на Министерство на
правосъдието: 20070831016; Булстат 122025053 /
представлявано от:
Тодор Драганов Тодоров и Генади Борисов Кондарев
с адрес за кореспонденция (включително за призовки): 
София 1000, п.к. 975

п р о т и в :

Разпореждане за допускане на предварително изпълнене на
решение № СО – 03 – 03/2015 г. на Директора на Регионална
инспекция  по  околната  среда  и  водите  –  София  от
28.08.2015 г.

във връзка с чл.60, ал.1 от АПК

Уважаеми Съдии,

І.  Не  сме  доволни  от  разпореждането  за  допускане  на
предварително изпълнение на решение № СО – 03 – 03/2015 г. на Директора на
Регионална инспекция по околната среда и водите – София от 28.08.2015 г. 

Горепосоченото  разпореждане  е  неоснователно,
необосновано и немотивирано.

ІІ.  Съображенията  ни  за  отмяна  на  горепосоченото
разпореждане са следните:

Административният  орган  цитира  редица  съображения  и  предпоставки  за
допускане на предварително изпълнение, поради наличие на „особено важни
обществени и държавни интереси“, които са неоснователни:

1. Неоснователно е твърдението, че предварителното изпълнение е необходимо
с  цел  синхронизиране  на  развитието  на  инвестиционното  предложение  на
Топлофикация  София  ЕАД  с  развитието  на  Интегрираната  система  от
съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

При никакви обстоятелства не е физически възможно изграждането
и  пускането  в  експлоатация  на  предлаганата  инсталация  в  срок,
синхронизиран  с  началото  на  експлоатация  на  съоръжението  за
механично  и  биологично  третиране  на  битови  отпадъци  на  Столична
община, което се очаква да започне работа от м. Септември 2015 г. 



Предвид, че процедурите по осигуряване на финансиране и изграждане
на  предлаганата  инсталация  се  очаква  да  отнемат  поне  една  календарна
година,  претенцията  за  синхронизиране  на  елементите  от  системата  за
интегрирано управление на отпадъците на Столична община е неоснователна.

2.  Неоснователно  е  твърдението,  че  при  евентуалното  забавяне  на
реализацията на инвестиционното предложение в резултат на обжалване на
решението  на  РИОСВ  София  за  одобрение  на  ОВОСа,  ще  се  наложи  на
Столична община да търси други варианти за предаване на произведеното RDF
гориво, включващо транспортирането му на големи разстояния до циментовите
заводи, които могат да осигурят оползотворяването му.

Столична  община  дори  в  настоящия  момент,  и  от  години  насам,
използва именно лицензираните циментови заводи за оползотворяване на
т.нар.  RDF.  Освен  това,  Столична  община  наскоро  обяви  обществена
поръчка за осигуряване на оползотворяване на новите количества RDF,
които  се  очакват  в  резултат  от  експлоатацията  на  инсталацията  за
механично и биологично третиране  (номер 00087-2015-0082 в регистъра на
обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки)

3.  Неоснователно  е  твърдението,  че  това  ще  доведе  до  особено  тежки
финансово-икономически  последици,  свързани  с  покриване  на  разходите  за
транспортиране и третиране на горивото.

Към момента липсват както икономически/финансови анализи, така
и  анализ  на  разходи  и  ползи,  които  да  показват  ефектите  от
транспортиране и третиране на RDF в различни инсталации. Капиталовата
програма  на  Столична  община  към  Бюджет  2015  г.
(http://www.sofia.bg/pictss/buidjet2015/Kapitalova%20Programa%20Present.pdf)
предвижда  период  на  реализация  на  инвестиционното  предложение  между
2015  –  2017  г.  Следователно,  цитираните  „тежки  финансово-икономически
последици“ ще бъдат факт поне до края на 2017 г., независимо от обжалването
на решението за одобрение на ОВОС.

4.  Неоснователно  е  твърдението,  че  предварителното  изпълнение  ще
предотврати  загубата  на  средства  по  Оперативна  програма  "Околна  среда"
2014-2020 г. (ОПОС). Не става ясно защо е застрашено финансирането, ако не
бъде допуснато предварително изпълнение. Кой е крайният срок за усвояване
на  финансирането  и  какви  са  нормалните  (средностатистически)  срокове  за
приключване  на  съдебното  обжалване  на  административния  акт,  за  да  се
приеме,  че  е  застрашено усвояване  на  финансирането?  Отговорите  на  тези
въпроси не се съдържат в мотивите на административния орган.

Очевидно  е,  че  без  конкретни  аргументи  за  срока  на  усвояване  на
средствата и  за  заплахата за  усвояване  на финансирането правилността на
разсъжденията на административния орган е оспорима.

Съгласно  чл.  102,  ал.  3  от  Регламент  1303/2013  г. на  Европейския
парламент  и  на  Съвета  от  17  декември  2013  година  за  определяне  на
общоприложими  разпоредби  за  Европейския  фонд  за  регионално  развитие,

http://www.sofia.bg/pictss/buidjet2015/Kapitalova%20Programa%20Present.pdf


Европейския  социален  фонд,  Кохезионния  фонд,  Европейския  земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство  и  за  определяне  на  общи  разпоредби  за  Европейския  фонд  за
регионално  развитие,  Европейския  социален  фонд,  Кохезионния  фонд  и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО)
No  1083/2006  на  Съвета,  Комисията  предоставя  срок  от  три  години  от
одобрение  на  проекта  за  сключване  на  първия  договор  започване  на
строителни работи,  като също така предоставя възможност за допълнително
удължаване на този срок с още две години, в случай на забавяне, причинено от
административни  и  правни процедури.  Предвид  горепосоченото,  загубата  на
средства от ОПОС вследствие на отмяна на предварителното изпълнение на
решението за одобрение на ОВОС, е крайно невероятна. Следователно, този
аргумент е неоснователен.

При  това  положение  разпореждането  на
административния орган е необосновано.

В  заключение.  Обжалваното  разпореждане  на
административния орган е:

- Необосновано  –  защото  защото  изтъкнатите
аргументи  за  наличие  на  „обществен  интерес”  са
неоснователни.

По  изтъкнатите  съображения  Ви  молим  да  приемете,  че
разпореждането  на  административния  орган  за  допускане  на  предварително
изпълнение на инвестиционното предложение за „Изграждане на инсталация
за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на
RDF отпадък” е необосновано.

Молим  Ви  да  отмените  разпореждането  на  директора  на
РИОСВ-София  за  допускане  на  предварително  изпълнение  на  решение  по
ОВОС № СО – 03 – 03/2015 година .

Гр.София
31.08.2015 г.

С уважение:

Тодор Драганов Тодоров
Член на Управителния съвет на екологично сдружение За Земята

Генади Борисов Кондарев
Член на Управителния съвет на екологично сдружение За Земята


