Протокол
№
гр. София, 11.05.2018 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ІV КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ,
в публично заседание на 11.05.2018 г. в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранимира Матушева
ЧЛЕНОВЕ: Антони Йорданов
Зорница Дойчинова
при участието на секретаря Гергана Дончева и при участието на
прокурора Стоян Димитров, като разгледа дело номер 5022 по описа за
2017 година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:
На именното повикване в 13.59 часа се явиха:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „ЗА ЗЕЛЕН МЛАДОСТ“ –
редовно призован, за днешното съдебно заседание не на посочения от него съдебен
адрес. По делото е постъпила молба от днес от адв. Радан Кънев, процесуален
представител на жалбоподателя, с искане да не се дава ход на делото в днешното
съдебно заседание, поради нередовната процедура по призоваване, тъй като същият
не е уведомен на посочения от него съдебен адрес за пренасрочването.
ОТВЕТНИКЪТ - СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - редовно призован,
представлява се от адв.ГЕОРГИЕВ с пълномощно по делото.
СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, представлява се от
прокурор Стоян Димитров.
ВЕЩИТЕ ЛИЦА - Борислав Иванов Радайски и Даниела Димитрова Събева, редовно
призовани, не се явяват.
АДВОКАТ ГЕОРГИЕВ – С оглед неспазване на процедурата за редовно призоваване,
предвид и няколкократната смяна на процесуалния представител на ответника,
очевидно са налице пречки за даване ход на делото. Нямаме и експертиза.
ПРОКУРОР ДИМИТРОВ: С оглед неспазване на процедурата по призоваване на
посочения съдебен адрес да не се дава ход на делото.
СЪДЪТ, с оглед на молбата от 11.05.2018 г. от процесуалния представител на
жалбоподателя, както при съобразяване на обстоятелството, че същият не е бил
уведомен на посочения по делото съдебен адрес за пренасрочване на днешното
съдебно заседание намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото
и
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.06.2018 г. от 09,30 часа, за която дата и час
страните да се уведомят.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14,05 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

