ПРОТОКОЛ
София, 20.05.2015 година
Върховният административен съд на Република България - Трето отделение,
в съдебно заседание на двадесети май две хиляди и петнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНЯ ПУНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА ХРИСТОВА
РУМЯНА ЛИЛОВА
при участието на секретаря Соня Методиева
и с участието на прокурора Антоанета Генчева
сложи на разглеждане дело № 3316 по описа за 2014 година ,
докладвано от съдията РУМЯНА ЛИЛОВА
След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на
второ четене страните се представиха така:
Касационният жалбоподател председателя на Общински съвет Варна, редовно
призован, не се представлява.
Ответникът Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за
морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез Юлиян Чолаков,
редовно призован, се представлява от адв. Кашъмов, с пълномощно.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Антоанета Генчева.
адв. Кашъмов: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД констатира, че касационната жалба е
подадена от адв. Стефанова, процесуален представител на Общински съвет Варна.
Страна по делото е председателя на Общински съвет Варна, който е бил ответник
в първоинстанционното съдебно производство. Видно от представеното
пълномощно по делото адв. Стефанова е упълномощена да представлява и
защитава Общински съвет Варна, но в това пълномощно не е отразено да
представлява и председателя на Общински съвет Варна.
По изложените съображения и на основание чл. 215, във вр. чл. 212 от АПК
Върховния административен съд, трето отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ без движение касационната жалба.
УКАЗВА на касационния жалбоподател в 7 дневен срок от получаване на
съобщението да отстрани нередовностите, като обоснове правния си интерес от
обжалване на съдебното решение.
При неизпълнение указанията на съда производството по делото ще бъде
прекратено.
Указанията да се съобщят като се изпрати препис от протокола с указанията на
жалбоподателя.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.50 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

