
П Р О Т О К О Л № 454 

  
16.03.2016 г.,  гр.  Пловдив, 

  

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Х административен 

състав в публично съдебно заседание на шестнадесети март две 

хиляди и шестнадесета година, в следния състав: 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ 

ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ 

                                                                           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА 

  

Секретар: С.С.   

Прокурор: СВЕТЛОЗАР ЧЕРАДЖИЙСКИ 

Сложи за разглеждане докладваното от Чл.Съдията ЯНКО АНГЕЛОВ 

Административно  дело № 3271 по описа за  2015  г., 
  

На именното повикване в 14.15 часа се явиха: 

  

ОСПОРВАЩИЯ ПРОКУРОР  от РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - 

КАРЛОВО, редовно  и своевременно призован за днешното съдебно 

заседание, не се явява. 

Ответникът - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, редовно и своевременно 

призован за днешното съдебно заседание, се представлява от председателя 

М.К.. 

За Окръжна прокуратура - Пловдив, редовно и своевременно 

призована за днешното съдебно заседание, се явява прокурор 

Чераджийски. 

М.К.: Да  не се дава ход на делото. Да се прекрати делото поради 

отпаднал интерес. Счели сме, че е правилен протеста на Районна 

прокуратура -  Карлово и сме изменили Наредбата в желаната насока, с 

оглед разпоредбите на Закона за закрила на детето. 

ПРОКУРОР СВЕТЛОЗАР ЧЕРАДЖИЙСКИ: Да се прекрати 

производството по делото, поради отпаднал интерес. 

ВЪВ връзка с направените искания, Съдът намира, че действително 

протестираната част от Наредбата е била изменена след  образуване на 

настоящото производство, с Решение №25/25.01.2016 г ОбС – Сопот, за 

което между страните не се формира спор, че е влязло в сила. 

При това положение към настоящия момент, доколкото се оспорва 

подзаконов нормативен акт и същият вече е изменен в посочената 

оспорена с протеста част, не е налице правен интерес на подалия протеста 

прокурор от Районна прокуратура – Карлово за продължаване разглеждане 



на спора и приключването му със съдебно решение по същество, още 

повече, че Съдът с решението си може само занапред да отмени 

прилагането на нормативния акт. 

Ето защо протестът на прокурора от Районна прокуратура _ Карлово 

следва да бъде оставен без разглеждане, а съдебното  производство 

прекратено, като ОбС – Сопот следва да заплати на РП – Карлово 

направените по делото разноски в размер на 20 лева. 

ЕТО ЗАЩО 

СЪДЪТ 

О П Р Е Д Е Л И 

ОСТАВЯ без разглеждане протеста на прокурора от Районна 

прокуратура – Карлово, срещу Наредба №1 за поддържане на обществения 

ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, 

организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите 

на превозни средства  на територията на Община Сопот,  в частта на чл.11, 

ал.2, т.1 и чл.12а от  същата наредба. 

ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 

3271/2015г. по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав. 

ОСЪЖДА Общински съвет – Сопот, да заплати по сметка на 

Районна прокуратура – Карлово направените за това производство 

разноски в размер на 20 лева. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-

дневен срок от днес за присъстващите страни, а за неприсъстващите от 

получаване на съобщението за прекратяване на делото. 

 Протоколът се изготви в СЗ. 

Заседанието се закри в 14.22 часа 

  

                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  

  

  
 

                                                                      Членове  : 

  

  

  

                                                                 СЕКРЕТАР : 
 


