ПРОТОКОЛ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА
На 13 Ноември

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ
2017 година

В публично съдебно заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ
СЕКРЕТАР: Нина Атанасова
Сложи за разглеждане докладвано от съдията докладчик
административно дело № 2244 по описа за 2017 година.
Съдът при спазване разпоредбите на чл. 144 от АПК, вр. чл. 142, ал. 1 от ГПК
На именното повикване в 10:35 часа се явиха.
Молителят Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията, представлявано от Юлиян Чолаков, редовно призован, явява
се лично представляващия сдружението и с адв. Иванов, редовно упълномощен и
приет от съда от преди
ОТВЕТНИКЪТ Секретар на Община Варна, редовно призован, юриск.
Лора Гоцева, редовно упълномощена и приета от съда от днес.
Молителят: Да се даде ход на делото за поправка на протокола, но считам
че участието на процесуалния представител на ответника е излишно, тъй като те
нямаха участие в предишното съдебното заседание и нямат отношение по тази
процедура.
Адв. Иванов: Да се даде ход на делото.
Юриск. Гоцева: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки за даване ход на
делото по отношение на молбата за поправяне по реда на чл. 151 от ГПК на
Протокол от открито съдебно заседание, проведено на 16.10.2017г., поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по отношение на молбата за допълване и
поправяне по реда на чл.151 ГПК на Протокол от проведено открито с.з. на
16.10.2017г.
ДОКЛАДВА
Постъпила е молба с.д. № 16607/23.10.17г. от жалбоподателя за
допълване и поправяне по реда на чл.151 ГПК на Протокол от с.з., проведено
на 16.10.2017г. с отбелязване, че в протокола е записано становище на

прокурора, като искането за поправка е да бъде записано името на
участващия в делото прокурор.
Молителят: Поддържам молбата. Ясно е, че не съм прокурор и е допусната
фактическа грешка в протокола, въпреки че на моменти може да изглеждам като
прокурор. Така, че моля да се промени очевидната фактическа грешка, че това
всъщност е моето изявление.
Адв. Иванов: Считаме, че просто е допусната техническа грешка. Няма
нужда да се изслушва записа.
Юриск. Гоцева: И аз предположих, че е допусната фактическа грешка, моля
да се поправи в протокола.
Съдът с оглед изразеното становище на страните, намира че действително в
Протокола от проведено на 16.10.2017г.открито съдебно заседание, на стр. 3 от
същия, след становището на адв. Иванов следва изявлението „Да се приемат
доказателствата по делото. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени
искания“ да се приеме, че е направено от представителя на Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията - Юлиян Чолаков, а не от
прокурора какъвто не е участвал в производството, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА поправка в Протокола от открито съдебно заседание
проведено на 16.10.2017г. на стр. 3 от същия, след становището на адв. Иванов,
изявлението „Да се приемат доказателствата по делото. Няма да соча
доказателства. Нямам доказателствени искания“ да се приеме, че е направено от
представителя на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
- Юлиян Чолаков.
Разглеждането на делото приключи в 10.40 часа.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР:

