ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 7447
София, 05.06.2018
Върховният административен съд на Република България - Пето
отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ЧЛЕНОВЕ:ЙОВКА ДРАЖЕВА
АННА ДИМИТРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
по адм. дело № 6864/2018.
Производството е по реда на чл. 208 и следващите от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Сдружение за оптимизиране
на правосъдието и администрацията (СОПА) със седалище и адрес на
управление: град Варна, бул.„Владислав Варненчик“ №133,
представлявано от Юлиян Чолаков, срещу решение № 677 от 28 март
2018 година, постановено по адм. дело № 2369/2017 година по описа на
Административен съд Варна.
С разпореждане от 15 май 2018 година на председателя на пето
отделение на Върховния административен съд (ВАС) касационната
жалба е оставена без движение, като на жалбоподателя е указано, че в
седемдневен срок от получаване на съобщението следва да внесе
държавна такса за производството пред Върховния административен
съд в размер на пет лева, като представи вносния документ в
деловодството на съда. В разпореждането е посочено, че внесената
такса с квитанция № 0000146/17 април 2018 година, която е представена
по настоящото дело е по адм дело № 2389/2017 година по описа на
Административен съд Варна и не може да се приеме като внесена за
образуване на настоящото касационно производство. Със същото
разпореждане касационния жалбоподател е предупреден, че в случай на
неотстраняване на нередовностите по жалбата, същата ще бъде
оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.
Писмото с разпореждането е получено лично от представителя на
сдружението Юлиян Чолаков на 21 май 2018 година. Срокът, в който е
следвало да се изпълнят дадените указания, е изтекъл на 28 май 2018
година (понеделник – присъствен ден). По делото е постъпило писмо от
Емилия
Б.
Б.
от град София, която твърди, че изпраща
същото във връзка с разпореждането от 15 май 2018 година на
председателя на пето отделение на ВАС и че при плащането на
държавната такса е допуснала грешка, като посоченото в квитанцията
дело не й е известно. Подателят на това писмо, не представя никакви
доказателства за упълномощаването му от представляващия
сдружението, което е страна в производството. Освен това, в указания с

разпореждането срок, жалбоподателят не е изпълнил указанията на
съда и като краен резултат държавна такса по адм. дело № 6864/2018
година по описа на ВАС не е внесена.
С оглед горното и в съответствие с разпоредбата на чл. 158, ал. 3
от АПК, във връзка с чл. 216 от АПК, касационната жалба на [ЮЛ] следва
да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея
производството да бъде прекратено.
По изложените съображения, Върховният административен съд,
пето отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Сдружение
за оптимизиране на правосъдието и администрацията“ със седалище и
адрес на управление: град Варна, бул.„Владислав Варненчик“ №133,
представлявано от Юлиян Чолаков, срещу решение № 677 от 28 март
2018 година, постановено по адм. дело № 2369/2017 година по описа на
Административен съд Варна.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6864/2018 година по
описа на Върховния административен съд, пето отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред
петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен
срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ЧЛЕНОВЕ: /п/ ЙОВКА ДРАЖЕВА
/п/ АННА ДИМИТРОВА

