ДО Административен съд – Варна
Адм. дело 2127/2016г., XXIX състав
МОЛБА
От адвокат Ивайло Иванов, член на АК Варна,
с адрес: гр.Варна, ул.„Дрин“ №, вх.Е,
пълномощник на
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков
ОТНОСНО допълнение на определение № 2291 от 10.09.2016г. по

адм. дело № 2127 от 2016г. в частта му за разноските
Уважаема г-жо Административен съдия,

В установения срок и след като се запознах с горепосоченото определение
установих, че в съдебния акт липсва произнасяне за претендираните съдебни
разноски по образуваното административно дело. Поради това, с настоящата
молба Ви моля да го допълните в частта, касаеща разноските за настоящата
съдебна инстанция.
Законовата разпоредба на чл.143, ал.2 от АПК установява, че подателят на
жалбата има право на разноски при прекратяване на делото поради оттегляне на
оспорения от него административен акт, какъвто е случаят с процесния мълчалив
отказ, който със сигурност по отношение на него е бил налице в продължение на
петте месеца, през които административият орган (АО) е укривал от заявителя
своето решение, погазвайки не само изричното задължение за уведомяване по
чл.28 ал.2 от ЗДОИ.
По настоящето съдебно производство доверителят ми е направил съдебни
разноски в размер на 10 лв за образуването на делото, за което, видно от съдебния
акт, липсва произнасяне. Отделно от това, СНЦ е ангажирало за делото адвокат за
адвокатска защита, като е заплатило адвокатски хонорар в размер на 300 лв. В
тази връзка считам, че с оглед поведението на АО, вина за завеждането на
настоящето дело има само и единствено той, поради което същият дължи и
съдебните разноски.
Имайки предвид гореизложеното, Ви моля, на основание чл.248, ал.1 от ГПК
във връзка с чл.144 от АПК да допълните съдебния акт в частта за разноските,
като присъдете в ползва на доверителя ми направените разноски в размер на
300 (триста) лева адвокатски хонорар и 10 (десет) лева държавна такса за
образуването на административното дело.
Прилагам препис от молбата.
Гр. Варна, 26.09.2016г.

С уважение: . . . . . /адв. И. Иванов/

