ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 13907
София, 19.12.2016
Върховният административен съд на Република България - Пето
отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:МАРИЕТА МИЛЕВА
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
от председателя
по адм. дело № 13587/2016.
Производството по делото е образувано по частна жалба на Кмета на община
Варна против определение от 08.11.2016 г., постановено по адм. д. № 2167/2016
г. по описа на Административен съд – гр. Варна, с което на основание чл. 92а
ГПК жалбоподателят е осъден да заплати глоба в размер на 50 лв.
Частната жалба е недопустима.
Съдът неправилно в определението си е посочил, че същото подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд.
Съгласно правилото на чл. 92а ГПК определението на съда, наложил глобата
може да бъде обжалвано по реда на чл. 92. Нормите на чл. 92 ГПК
регламентират, че срещу наложената глоба в едноседмичен срок може да бъде
подадена молба за отмяната й до съда, който я е наложил. Съдът разглежда
молбата в закрито заседание и ако признае изложените причини за уважителни,
намалява или отменя глобата, както и принудителното довеждане, като това
определение на съда подлежи на обжалване с частна жалба. Следователно
компетентен да се произнесе по жалбата на кмета на община Варна срещу
определението, с което на същия е наложена глоба е съдът, който е наложил
същата, а именно Административен съд - гр. Варна.
По изложените съображения частната жалба следва да се остави без
разглеждане, а делото да се върне на Административен съд - гр. Варна за
произнасяне по реда на чл. 92, ал. 1 вр. ал. 2 ГПК.
По изложените съображения Върховният административен съд, пето отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ без разглеждане частната жалба на Кмета на община Варна против
определение от 08.11.2016 г., постановено по адм. д. № 2167/2016 г. по описа на
Административен съд - гр. Варна.
Връща делото на същия съд и състав за произнасяне по частната жалба на Кмета
на Варна по реда на чл. 92, ал. 1 вр. ал. 2 ГПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 13587/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

