ПРОТОКОЛ
София, 12.03.2018 година
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в
съдебно заседание на дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
ЧЛЕНОВЕ:ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
при участието на секретаря Валерия Георгиева Георгиева
и с участието на прокурора Искренна Величкова
сложи на разглеждане дело № 14274 по описа за 2016 година ,
докладвано от съдията ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК в
09:40 часа:
ЧАСТНИЯ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Сдружение за оптимизиране на правосъдието
и администрацията , редовно призовано, не изпраща процесуален представител.
КАСАЦИОННИЯ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Кмета на община Варна, редовно
призован, не се явява, не изпраща процесуален представител.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА
ПРОКУРОР ИСКРЕННА ВЕЛИЧКОВА.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице
процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение, в настоящия
състав констатира, че е сезиран с частна и с касационна жалба. С частната такава се
оспорва Разпореждане № 17141/01.11.2016 г., постановено в производство по чл.
176 от АПК. Първоинстанционният съд е приел, че е сезиран с недопустимо искане
и е разпоредил връщането на молбата, с която е поискано допълване на решението.
От съдържанието на разпореждането с характер на определение е видно, че лицето е
уведомено за основното решение на 19.10.2016 г., а молбата е депозирана от него на
31.10.2016 г., т.е. при спазване на едномесечния срок уреден в чл. 176 от АПК
поради, което преценката на съда, че искането е недопустимо е неправилна.
По изложените съображения и на основание чл. 235 от АПК
О П Р Е Д Е Л И:
ВРЪЩА делото на Административен съд - Варна за произнасяне по искането,
направено с молба вх. № 16259/31.10.2016 г. и на основание чл. 229 от ГПК във вр. с
чл. 144 от АПК
СПИРА производството по настоящото административно дело № 14274/2016
г. по описа на Върховен административен съд, пето отделение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

