ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13115 ОТ 04.11.2010 Г. ПО АДМ. Д. № 12278/2010 Г., V ОТД. НА ВАС


Чл. 60, ал. 4 АПК


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА по адм. д. № 12278/2010

Производството е по реда на чл. 60, ал. 4 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалби на "Бета Форест" ЕООД- гр. София и "Мирта Инженеринг" ЕООД- гр. София против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-751/16.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите с която на основание чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и предвид наличието на планове и инвестиционни предложения, създаващи опасност от увреждане и/или унищожаване на част от защитена зона BG0000116 "Камчия", включена в одобрения с решение на МС № 802 от 04.12.2007 г. списък от защитени зони по чл. 10, ал. 4 от ЗБР за която предстои издаване на заповед за обявяването и, е забранено жилищното, курортно и вилно строителство, извеждане на сечи, движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, ограждане на имоти.
Със заповед № РД-818/15.09.2010 г. министърът на околната среда и водите на осн. чл. 156, ал. 1 от АПК оттегля разпореждането, инкорпорирано в заповед № РД-751/16.08.2010 г. за допускане на предварително изпълнение. Съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал.
С оглед обстоятелството, че министърът на околната среда и водите е единственият конституиран ответник по делото и предвид факта, че оттеглянето е направено преди първото по делото съдебно заседание, поради което не е необходимо съгласие на оспорващият (арг. от чл. 156, ал. 2 от АПК), настоящият съдебен състав счита, че разглеждането на жалбата по същество е недопустимо поради наличието на отрицателна процесуална предпоставка, изразяваща се в законосъобразно оттегляне на обжалвания административен акт - чл. 156, ал. 1 и 2, във вр. с чл. 159, т. 3 от АПК.
Наличието на годен за обжалване административен акт и правният интерес от търсената съдебна защита са абсолютни процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно.
По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, Върховният административен съд, седмо отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на "Бета Форест" ЕООД и "Мирта Инженеринг" ЕООД против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-751/16.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която на основание чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и предвид наличието на планове и инвестиционни предложения, създаващи опасност от увреждане и или унищожаване на част от защитена зона BG0000116 "Камчия", включена в одобрения с решение на МС № 802 от 04.12.2007 г. списък от защитени зони по чл. 10, ал. 4 от ЗБР за която предстои издаване на заповед за обявяването и, е забранено жилищното, курортно и вилно строителство, извеждане на сечи, движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, ограждане на имоти.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 12278/2010 г. по описа на Върховния административен съд.
Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав, в 7-дневен срок от съобщението до страните.



