ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 6446
София, 19.09.2017

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ГРАД, Второ отделение 33 състав,
в закрито заседание на 19.09.2017 г. в следния състав:
СЪДИЯ: Галин Несторов
като разгледа дело номер 9833 по описа за 2017 година докладвано от съдията, и
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране
на правосъдието в администрацията – СОПА, с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав
Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиян Чолаков, срещу
писмо, изх. № 94-00-67/29.06.2017 г. по заявление по ЗДОИ, вх. № РСЦ17-РИ093/01.06.2017 г. и на основание определение № 2254/21.08.2017 г. ва АС - Варна, за
изпращане по подсъдност на жалбата, на основание чл. 135, ал. 1 и 2 от АПК.
Оспореното писмо е с издател – директор на Дирекция „Правна“ при
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Същото е в отговор на
заявление по ЗДОИ, подадено от жалбоподателя до кмета на район „Средец“ Столична община, изпратено по компетентност на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и админисративно обслужване“ /ГРАО/.
Настоящият състав на АССГ намира, че не е местно компетентен по настоящото
дело. Не отговаря на обективната действителност изложеното твърдение в
определението на АС – Варна, че МРРБ няма регионална структура на територията на
Област Варна, в смисъла на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от АПК. Такава
териториална структура на МРРБ е Териториално звено „ГРАО“ – Варна при Главна
дирекция „ГРАО“. Същото е образувано на основание чл. 27, ал. 2 от Устройствеия
правилник на МРРБ, според която разпоредба: „Главна дирекция „ГРАО“ има
териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена
територията на Република България.“ Именно във връзка със заявление, препратено до
тази дирекция при МРРБ е издадено оспореното писмо.
Настоящият състав на съда, с оглед на мотивите, изложени по-горе, намира, че
следва повдигне препирня за подсъдност.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 135, ал. 3 от АПК Административен
съд - София - град
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производство по адм. дело № 9833/2017 г. по описа на съда.
ПОВДИГА спор за подсъдност като изпраща делото по компетентност на
Върховния административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ:

