
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 309

Административен съд – М*** , ІІІ състав в закрито заседание на четвърти юни
през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: М*** Т***

като разгледах постъпилото оспорване от Областен управител на Област М*** по
административно дело № 284/2014 г., установих следното:

Производството е по реда на чл.45, ал.8 ЗМСМА във връзка с чл.64 ЗОС.
Със заповед № АК-04-17/29.05.2014 г., Областен управител на Област М*** е

оспорил решение № 374 по протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Г***
Д*** , проведено на 04.04.2014 г. Иска се отмяната на атакувания административен акт,
като поддържа наличието на основания за отмяна по чл.146 от АПК.

Съдът установи, че с решение № 406 по протокол № 33 от заседание на
Общински съвет – Г*** Д*** , проведено на 22.05.2014 г. е отменено решение № 374
по протокол № 31 от заседанието, проведено на 04.04.2014 г.

Съгласно закона и константната съдебна практика лица, които имат
правомощия, уредени в закона, могат да оспорват административния акт. С оглед на
установените факти по делото съдът намира, че в случая оспорения акт е отменен с
последващ акт от административния орган, който го е постановил, при което са налице
предпоставките на с чл.159, т.3 от АПК, а именно – оспорваният административен акт е
оттеглен (отменен).

С оглед на това, настоящият съдебен състав на основание чл.159, т.3 от АПК,
намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното пред
Административен съд – М*** дело следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Областен управител на Област
М*** със заповед № АК-04-17/29.05.2014 г. на решение № 374 по протокол № 31 от
заседание на Общински съвет – Г*** Д*** , проведено на 04.04.2014 г., поради това, че
протестирания административен акт е оттеглен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284/2014 г. по
описа на Административен съд – М*** .

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд с
частна жалба в 7 – дневен срок от съобщението.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


