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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 73
гр. Велико Търново, 25.02.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Административен съд – Велико Търново, в закрито заседание на двадесет и пети февруари през две
хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЙОРДАНКА МАТЕВА
ЧЛЕНОВЕ:МАРИЯ ДАНАИЛОВА
РОСЕН БУЮКЛИЕВ
и с участието
при секретар
…………………………………….
изслуша докладваното
на прокурора
……………………………………..
от съдия
БУЮКЛИЕВ
по административно дело №599 по описа на Административен съд – Велико
Търново за 2021 г.
Производството е по реда на чл.179 от АПК.
Жалбоподателят, кметът на община Лясковец, е оспорил като незаконосъобразно решение №316
от 7.09.2021 година на Общински Съвет – Лясковец, в частта му по т.1,1, допълваща решение
№172/29.10.2020 година, с нова точка V, с която е разпоредено на оспорващия кмет, че при издаването на
негова заповед за забрана на масови мероприятия, провеждани на открито и липса на забрана от
Министъра на здравеопазването на пазарите и тържищата в страната, Кметът на Община Лясковец
организира нормалното функциониране на неделния пазар в село Джулюница, като прилага
противоепидемични мерки и процедури, утвърдени от държавните органи на Република България и спазва
условията за провеждането му, регламентирани от предишните точки на решение №172 от 29.10.2020
година.
С определение, постановено в открито съдебно заседание на 18.02.2022 година, касационният
състав е дал ход на делото по същество и е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт.
Както се установява от представеното от жалбоподателят решение №351, взето по протокол №46 от
заседание на Общински съвет – Лясковец , проведено на 29.12.2021 година, с т.V от него Общинският съвет
е отменил свое решение №172/29.10.2020 година - лист 101 – 102 от делото.
Тъй като процесното пред настоящата инстанция решение №316/7.09.2021 година допълва
отмененото решение и прилагането на последиците му е обусловено от наличието на решение
№172_29.10.2020 година, то отмяната на решение №172/29.10.2020 година представлява както неговото
оттеглянето, така и оттеглянето на допълващото го решение №316/7.09.2021 година.
Всъщност оттеглянето на решение №172/29.10.2020 година прави лишено от възможност да се
изпълнят правните последици на т.1.1 от решение №316/7.09.2021 година, което е допълнителен аргумент за
това, че оттеглянето чрез отмяната на допълненото решение е равнозначно на оттеглянето и на
допълващото го решение.
При това положение следва да се приложат последиците на разпоредбата на чл.184 във връзка с
чл.156, ал.1 и чл.159, т.3 от АПК, като жалбата на кмета на община Лясковец се остави без разглеждане, а
производството по делото се прекрати.
Разноски при това не се следват, тъй като не са поискани.
Водим от горното Великотърновския административен съд, тричленен състав
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ протоколното си определение, постановено в открито заседание на 18.02.2022 година, с
което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Кмета на Община Лясковец против решение №316 от 7.09.2021
година на Общински Съвет – Лясковец, в частта му по т.1,1, с която е допълнено решение №172/29.10.2020
година на Общински съвет – Лясковец.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на
страните пред Върховния административен съд.
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