Протокол
№
гр. София, 26.10.2016 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав, в
публично заседание на 26.10.2016 г. в следния състав:
СЪДИЯ: Красимира Милачкова
при участието на секретаря Камелия Миладинова, като разгледа дело номер
8768 по описа за 2016 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе
предвид следното:
След изпълнение на разпоредбите на чл. 142, ал.1 ГПК вр. чл. 144 АПК, на
второ четене в 11,09 ч. се явиха:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията /СОПА/, нередовно призован. Не е върната призовка, не
изпраща представител. От страната е постъпило писмено становище на
21.10.2016 година, че може да бъде даден ход на делото и становище по
същество.
ОТВЕТНИКЪТ – заместник – кмет на Столична община, редовно призован, се
представлява от юрк. Георги Динчев, с пълномощно по делото.
СГП – редовно призована, не изпраща представител.
ЮРК. Динчев - Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ като намери, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на
делото в днешното съдебно заседание,
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА жалбата.
ДОКЛАДВА административната преписка,
22941/02.09.2016 година по описа на съда.

постъпила

с

писмо

вх.

№

ДОКЛАДВА молби на жалбоподателя с № 25340/06.10.2016 година и №
26807/21.10.2016 година по описа на съда.
ЮРК. Динчев - Оспорвам жалбата. Считам, че същата е недопустима и
производството следва да бъде прекратено, тъй като уточняващата молба, на
първо място считам за недопустима, като просрочена. С нея не се допълва и
уточнява жалбата, която е постъпила в Столична община на 22.08.2016
година, а петитумът е изцяло изменен. Оттеглен е мълчалив отказ, като се
твърди изричен такъв по т. 2 от заявлението, по което е образувана
административната преписка. Същата е неоснователна. Да се приеме
административната преписка. Няма да соча доказателства и нямам
доказателствени искания.

СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.
СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от фактическа страна
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ЮРК. Динчев – Моля да приемете жалбата за неоснователна, тъй като със
заявлението се търси информация по т.2 от него - приблизителния брой
оплаквания от собственици на имоти и/ или граждани с адресна регистрация. С
решението същата информация е предоставена, като органът се е изразил по
следния начин - няма постъпили оплаквания от граждани. Считам, че така
изразил се органът е достатъчно точен и включва формулировката в
заявлението, поради което жалбата е неоснователна по същество. Моля да
присъдите юрисконсултско възнаграждение.
СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11,14 часа.

