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До ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО
като Ответник
Област ГАБРОВО ГР.СЕВЛИЕВО ПЛ.СВОБОДА/СТЕФАН ПЕШЕВ/ № 1
Приложено, връчваме Ви препис от Протоколно определение от о.с.з. на
13.9.2017г., постановено от Административен съд - Габрово, Административно
отделение по Административно дело № 170/2017г.
Определението може да бъде обжалвано, както е посочено в него.
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението,
съгласно чл.46, ал.З от ГПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО
/ насрещ на страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.
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СЕКРЕТАР:

АДМИ11ИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Срок за обжалване
* *»
Чл. 230. Частната жалба се подава в 7-дневен срок от съобщаване на определението или разпореждането,Ч*
когато то е постановено в съдебно заседание - от деня на заседанието за страната, която е присъствала.
Форма на обжалване
Чл. 231. По отношение на частната жалба се прилагат съответно разпоредбите на чл. 212, 213 и 216.
Форма и съдържание на жалбата и протеста
Чл. 212. ( I) Жалбата или протестът се подава в писмена форма и трябва да съдържа:
1. посочване на съда;
2. името и точния адрес на жалбоподателя, а ако е физическо лице - и неговия единен граждански номер, името
и точния адрес на законния представител или пълномощник, ако има такива, съответно името и длъжността на
прокурора;
3. означение на обжалваното решение;
4. точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на решението, които съставляват касационни
основания;
5. в какво се състои искането;
6. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.
(2) Оспорващият е длъжен да посочи всички доказателства, които иска да бъдат събрани, и да представи
писмените доказателства, с които разполага.
Приложения
Чл. 213. Към жалбата или протеста се прилагат:
1. удостоверение за съществуването и представителството на организацията - жалбоподател, освен ако е
представено пред първата инстанция;
2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
3. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;
4. преписи от жалбата или протеста, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите
страни.
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Предоставяне на правна помощ
Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.
ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.
Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон
задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.
(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният,
подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за
заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.
(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на
представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за
заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта и
7. други констатирани обстоятелства.

ПРОТОКОЛ
Габрово, 13.09.2017 година
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГАБРОВО в публично съдебно
заседание на тринадесети септември две хиляди и седемнадесета година в
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН КОСЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЦОНКОВ
СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ
при участието на секретаря Мариела Караджова, сложи за разглеждане
Адм.Д. № 170 по описа за 2017 година докладвано от съдия Косев.
На именно повикване в 10:30 часа страните се представиха както следва:
ПРОТЕСТИРАЩ А СТРАНА - Районна прокуратура - Севлиево,
редовно призовани, не се явява представител.
ОТВЕТНИКЪТ - Общински съвет - Севлиево, редовно призован, не
се явява представител.
ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО - редовно призовани,
се явява прокурор Генжов.
Съдът докладва представено писмо от председателя на ОбС Севлиево, в
което се излага, че на 25.07.2017 г. при провеждане на редовно заседание на
ОбС Севлиево, на което са разгледани материалите и е прието решение за
отмяна на Наредбата в протестираната й част. Към писмото са представени
предложение на Кмета за изменение и допълнение на протестираната
Наредба в текстовете, които се оспорват в протеста на РП Севлиево, покана
за свикване на ОбС, протокол, както и самата Наредба в изменената и част и
данни за публикуване и на официалния сайт на общината.
Съдът докладва и представено писмо от Районна прокуратура Севлиево, в което се излага, че не е възможно явяването на районния
прокурор, подател на протеста на цитираната дата и час в съдебно заседание,
поради служебна ангажираност - дело в РС - Севлиево. Не е възможно и
явяване на друг прокурор от РП - Севлиево. Неявяването на прокурор от РП Севлиево не следва да се приема като пречка за разглеждане на делото в
днешното съдебно заседание, т.к. са налице последващи подаването на
протеста действия от страна на ОбС Севлиево, въз основа на които е прието
изменение на Наредбата в оспорената й част, което мотивира РП - Севлиево
да оттегли така подадения протест.
С оглед развитието на съдебния процес е заявено искане за присъждане
разноски в полза на РП - Севлиево.
Становища по хода на делото:

Прокурор Генжов - Уважаеми съдии, нямам възражения по състава на
Моля ход на делото да бъде даден.
!у*/ Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на
'делото в днешното съдебно заседание предвид изложените по-горе доводи,
поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.
По доказателствата
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
Приема
като
доказателства
по
делото
представените
с
административната преписка, както и цитираното писмо на Община
Севлиево изх. № РД-01-03.66/3/ от 31.07.2017 г. и представените с писмото
писмени доказателства.
Съдът намира, че са налице предпоставките за прекратяване на делото
поради оттегляне на осорения АА - чл. 159, т. 3 от АПК като в тази връзка е и
заявеното искане за оттегляне на протеста от РП - Севлиево.
Оттеглянето на протеста е мотивирано от факта, че са налице
последващи действия след подаването на протеста до АС - Габрово, които на
практика представляват хипотезата за оттегляне на оспорения АА. В този
смисъл искането за присъждане на разноски се явява основателно, т.к. в
случая приложение следва да намери хипотезата на чл. 143, ал. 2 от АПК, а
именно прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения
административен акт.
С оглед изложеното
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159, т. 3 от АПК производството по
делото поради оттегляне на оспорения административен акт.
ОСЪЖДА ОбС Севлиево да заплати на РП - Севлиево сума в размер
на 20 лева, представляващи направени разноски по делото
/ДТ за
обнародване в ДВ/.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ подлежи на обжалване в 7
дневен срок от съобщението.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.21
часа.
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