
Акт № 35
П Р О Т О К О Л

 гр. Монтана, 23 януари 2014 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Монтана в открито съдебно заседание на
двадесет и трети януари, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: РЕНИ ЦВЕТАНОВА
при секретаря …………… Д.Д. ………………

докладвано
от съдията ………………. РЕНИ ЦВЕТАНОВА …………………………….

по Адм. д. № 3/2014 г. ….  по описа на Административен съд  - Монтана

На поименното повикване в 9,23 часа в съдебна зала се явиха:
ОСПОРВАЩАТА СТРАНА: Областен управител на област Монтана, редовно

призован,  не се явява, представлява се от мл. експерт Е*** Л*** с пълномощно от
днес;

ОТВЕТНАТА СТРАНА: Общински съвет Чипровци – Председател, редовно
призован, не се явява и не се представлява.

Постъпила е молба от председателя Ю*** Ц*** , с която моли да не се допуска
разглеждане на процедурата, поради отмяна на оспореното решение, за което прилага
доказателства.

По даване ход на делото:
МЛ. ЕКСПЕРТ Л***: Моля да прекратите производството, с оглед постъпилата

молба.
СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да бъде даден в днешното съдебно

заседание. Видно от представеното, с молба вх. № 136 от 22.01.2014 г., Решение № 536
по Протокол № 35 от 22.01.2014 г. на Общински съвет Чипровци, оспореното Решение
№ 523,  взето по протокол № 34  от 18.12.2013  г.,  е отменено,  поради което и на
основание  чл.159, т. 3 от АПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-04-1 от 03.01.2014 г. на
Областен управител на област Монтана.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.  д.  № 3/2014  г.  по описа на
Административен съд Монтана, поради оттегляне на оспорения административен акт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване в 7 дневен срок, който срок за
областен управител на област Монтана тече от днес, а за общински съвет Чипровци от
съобщаването му.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, приключи в 9,30 часа.

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         СЕКРЕТАР:


