ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 8084
гр. София, 21.11.2017 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ІV КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в
закрито заседание на 21.11.2017 г. в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галин Несторов
ЧЛЕНОВЕ: Бранимира Митушева
Зорница Дойчинова
като разгледа дело номер 5022 по описа за 2017 година докладвано от
съдия Галин Несторов, и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на глава ІХ от АПК, във вр. с чл. 32 от Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/.
След като се запозна с подадените молби за конституиране в качеството на
заинтересувани страни на Сдружение за оптимизиране на правосъдието в
администрацията /СОПА/, гр. Варна, представлявано от ЮЛИЯН ЧОЛАКОВ и на Камара
на архитектите, гр. София, представлявано от БОРИСЛАВ ИГНАТОВ чрез адв.
ПЕТРОВА мл. адв. СОЛАКОВА, настоящият състав на съда намира, че същите са
неоснователни, предвид липсата на правен интерес. Първото сдружение- СОПА е
конституирано като заинтер. страна по делото, но следва да бъде заличено като такава.
Действително, както се посочва в становището на ответника по делото – Столичен
общ. съвет, съгласно разпоредбата на чл. 32 от Закона за прякото участие на гражданите
в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, правото да оспорват
решението на общинския съвет, с което се произнася по искането за провеждане на
местен референдум са лицата посочени в чл. 27, ал. 1, 2 и 3 или съответният областен
управител. Тези лица са лимитативно изброени като същите са тези, по чието
предложение се провежда местен референдум, а именно: 1. поне една пета от
общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници; 2. кмета на
общината, съответно кмета на кметството или района, 3. инициативен комитет с
подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права, които
имат постоянен адрес на територията на съответната община, кметство или район към
момента на вписване на предложението. Горепосочените две юридически лица с
нестопанска цел не попадат в кръга на лицата по чл. 27, ал. 1, 2, 3 ЗПУГДВМС, поради
което за същите липсва правен интерес от участие в настоящото производство.
По подадената мотивирана молба от жалбоподателя Инициативен комитет за „Зелен
Младост“ за назначаване на СТЕ с формулирани две задачи, подадена на 23.10.2017 г.,
съдът намира същата за основателна като следва да се назначи, предвид необходимостта
от установяване на твърдените факти и обстоятелства в подадената жалба и
допълнителната молба, имащи пряко отношение към пороците на оспорения
индивидуален административен акт.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 154, във вр. с чл. 159, т. 4 от АПК,
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ЗАЛИЧАВА от списъка на страните по адм. д. № 5022/2017 г. по описа на АССГ
Сдружение за оптимизиране на правосъдието в администрацията /СОПА/, гр. Варна,
представлявано от ЮЛИЯН ЧОЛАКОВ и
ОТХВЪРЛЯ молба на Камара на архитектите, гр. София, представлявано от
БОРИСЛАВ ИГНАТОВ чрез адв. ПЕТРОВА и мл. адв. СОЛАКОВА, за конституиране в
качеството на заинтересувана страна по делото;
НАЗНАЧАВА СТЕ с формулирани две задачи, подадена на 23.10.2017 г. от
жалбоподателя Инициативен комитет за „Зелен Младост“ като вещото лице следва да се
запознае с всички приложени по делото доказателства и извърши справка в Столична
община и служба „ГРАО“ както с писмената документация, така и със съответната база
електронни данни, намиращи се в адм. органи;
ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 1200 лева, вносим в 10 – дневен срок от
жалбоподателя като в противен случай следва отмяна на това определение;
ДАВА възможност в 10-дневен срок на страните да посочат вещи лица със
съответна техническа компетентност като съдът ще определи вещото лице от
предложените в закрито заседание.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния
административен съд на Република Б., в частта му, в която се прегражда достъпа на
страни в производството, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
ПРЕПИСИ да се връчат на страните по делото и на Камара на архитектите,
гр.София, представлявано от БОРИСЛАВ ИГНАТОВ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
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