ПРОТОКОЛ
Административен съд
Единадесети състав
На 06 декември

гр. Варна
Две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в състав:
Административен съдия: Тинка Косева
Секретар: Елена Воденичарова
Сложи за разглеждане докладваното от Съдията-докладчик
Административно дело № 2140 по описа за 2017 година.
При спазване разпоредбите на чл. 142, ал.1 ГПК, вр. чл. 144 АПК.
На поименното повикване в 09.58 часа се явиха:
Жалбоподателят СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО
И АДМИНИСТРАЦИЯТА, чрез представляващ Ю.Ч., редовно призован, явява се
представляващия сдружението Юлиян Чолаков и с адв. Ивайло Иваов, редовно
упълномощен и приет от съда от днес.
Ответникът ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“ КЪМ МРРБ, редовно
призован, не се явява представител.
АДВ. ИВАНОВ:
Уважаема г-жо Председател, считам, че не са налице
процесуални пречки. Моля, да се даде ход на делото.
ЮЛИЯН ЧОЛАКОВ: Да се даде ход на делото
Настоящият съдебен състав на Административен съд – Варна счита, че са налице
процесуални пречки по хода на делото, а именно: основания за отвод на настоящия
докладчик от разглеждане на процесното дело, на основание разпоредбата на чл. 22, ал. 1
от ГПК.
СЪДЪТ като прецени, че в Административен съд - Варна е образувано и е висящо
за разглеждане административно дело № 2369/2017 г., образувано по жалба на настоящия
жалбоподател - Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, срещу
акт на Председателя на Административен съд – Варна, който е докладчик по настоящото
дело, намира, че са налице предпоставките за отвод на докладчика по делото, на
основание чл. 22, ал. 1 от ГПК, а именно: не може да участва като съдия по делото лице,
което е страна по него или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или
свързано с него правоотношение.
С оглед гореизложеното и на основание разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ГПК
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ОТВЕЖДА
СЕ
от
разглеждане
на
административно
№ 2140/2017 год. по описа на Административен съд – Варна, ХІ състав.

дело

Делото ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на Административен съд - Варна за
определяне на нов съдия-докладчик чрез системата за случайно разпределение на делата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.01 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
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