
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                               № 352 / 22.05.2013г., гр.Монтана

Административен съд Монтана, ІІ-ри състав, в закрито заседание на двадесет и втори май
две хиляди и  тринадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: М*** Н*** ,

 като разгледа докладваното от съдия Н*** административно дело №328/2013г., установи следното:

Делото е образувано по заповед №АК-04-25/16.05.2013г. на Областен управител на Област
Монтана/заповед за заместване №ЧР-04-7/05.04.2013г./, с която оспорва решение №532, в частта по
т.2/касаеща издаването на смъртен акт/ от протокол №22 от 12.04.2013г. на Общински съвет Б*** .
Заповедта, с която се оспора решението на Общински съвет Б*** е изпратена направо в
Административен съд Монтана на 16.05.2013г. След изпълнение на разпореждане на съда от
16.05.2013г., с молба вх.№986/22.05.2013г. председателят на Общински съвет Б*** е представил препис –
извлечение от протокол №24/19.05.2013г., с решение №571.1  на Общински съвет Б*** , с което се
изменя решение №532, т.2, като се отменя цена да смъртен акт -1.67лева, от протокол №22/12.04.2013г.
на Общински съвет Б*** . Т.е.  надлежно е   уведомен съда, че с това  решение Общински съвет Б*** е
отменил оспорваното със заповедта решение по №532,т.2/касаеща издаването на смъртен акт/ от
протокол №22/12.04.2013г.

В изпълнение на задължението си за проверка на допустимостта на оспорването и след като се
запозна с материалите по делото, както и новото решение №571.1 от протокол №24/19.05.2013г. на
Общински съвет Б*** , съдът намира, че е налице оттегляне на оспорвания административен акт, както и
че същият е отменен преди първото по делото заседение.  Съгласно разпоредбата на чл.156,  ал.1  АПК,
при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административния орган може
да оттегли  изцяло оспорения акт.  Съгласно ал.2 на чл.156 за оттегляне на акта след първото по делото
заседение е необходимо съгласие и на оспорващия. Като в конкретния случай това оттегляне е преди
първото по делото заседение, поради което съгласие от оспорващия не е необходимо. Оттеглянето на
административния акт изцяло, отмяна на оспореното решение е процесуално действие на
административния орган, с което същият изразява волята си за прекратяване на делото, налице е
фактическо десезиране на съда, разглеждането на отменения акт е недопустимо поради наличието на
отрицателна процесуална предпоставка, изразяваща се в законосъобразно оттегляне на акта.

Предвид изложеното, на основание чл.159, т.3  АПК във връзка с чл.156, ал.1 АПК, съдът

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ без разглеждане заповед №АК-04-25/16.05.2013г. на Областен управител на Област
Монтана, с която оспорва решение №532, в частта по т.2/касаеща издаването на смъртен акт/ от протокол
№22/12.04.2013г. на Общински съвет Б*** .

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №328/2013г.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от
съобщаването му на страните.

                                                                              Административен съдия:


