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ПРОТОКОЛ
София, 26.06.2014 година
Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и
шести юни две хиляди и четиринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:НИНА ДОКТОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:ТАТЯНА ХИНОВА
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
при участието на секретаря Татяна Щерева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 8435 по описа за 2014 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ТАТЯНА ХИНОВА
На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК:
ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ:
М. Г. Ж. - редовно призована, представлява се от адв. Г., с пълномощно по делото.
Б. Т. Ж. - редовно призован, представлява се от адв. Г., с пълномощно по делото.
К. А. К. - редовно призован, представлява се от адв. Г., с пълномощно по делото.
Л. К. Ш. - редовно призована, представлява се от адв. Г., с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ:
Ц. избирателна комисия - редовно призован, не изпраща представител.
АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ НАМИРА, че ход на делото не следва да се дава, поради това, че жалбата на адв. К. Г. срещу решение № 605-ЕП от
19.06.2014 г. на ЦИК е просрочена. От данните по делото се установява, че решение № 605-ЕП от 19.06.2014 г. на Ц.
избирателна комисия е публикувано на нейната страница в интернет на 19.06.2014 г. в 21.23 часа и от Българска телеграфна
агенция на същата дата в 21.00 часа, според изискванията на чл. 57, ал. 2 от Изборния кодекс. Отделно от това жалбата на
адв. К. Г. е входирана в ЦИК с вх. № ЕП-08-29/23.06.2014 г. или след изтичането на 3-дневния срок по чл. 58, ал. 1, във вр. с
ал. 4 от Изборния кодекс, като съобразно последната алинея не се прилагат сроковете по АПК, а те се изчисляват в
календарни дни. Тридневният срок по чл. 58, ал. 1 от ИК изтича на 22.06.2014 г., а жалбата е подадена на следващия ден,
което я прави просрочена.
СЪДЪТ НАМИРА, че на основание чл. 159, т. 5 от АПК тя ще следва да се остави без разглеждане като процесуално
недопустима. Сроковете за подаването на жалбата са преклузивни и с тяхното изтичане се погасява правото на страната да
търси съдебна защита. Спазването на срока за подаването на жалба е абсолютна процесуална предпоставка за нейната
допустимост, за която съдът следи служебно. Жалба подадена след изтичането на срока е процесуално недопустима и не
може да бъде разгледана по същество.
По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 5 от АПК настоящият състав на Върховен административен съд,
четвърто отделение
О П Р Е Д Е Л И:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. К. Г., в качеството си на пълномощник на М. Г. Ж., Б. Т. Ж., К. А. К. и Л. К.
Ш., срещу решение № 605-ЕП от 19.06.2014 г. на Ц. избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по а.д. № 8435 от 2014 г. по описа на Върховен административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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ЧЛЕНОВЕ:

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.39 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд
Правата върху информацията в този уеб-сайт са на Върховния административен съд
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