
АДМИНИСТРАТИВЕН 

ГР.СТАРА ЗАГОРА 

съд 

ГР.СТАРА ЗАГОРА БУЛ.РУСКИ No 44 
Ет.5 

Административно отделение IV състав 
№ на страната в списъка 

на лицата за прюоваване 2 
8.IО .20 15г . 

СЪОБЩЕ 

До ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
като Ответник 

Адм 

Област СТАРА ЗАГОРА ГР.КАЗАНЛЪК УЛ.РОЗОВА ДОЛ 

истративно дело № 

318/2015г. 

Приложено, връч ваме Ви препис от Опредеш~ ие № /8.10.2015г. , 

постановено от АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗАГОРА, 

Административно отделение IV състав по Административно дело № 318/20 1 Sг. 

Определението може да бъде обжалвано, както е по очено в него . 

С писмена молба можете да заявите желание да п звате правна помощ, 

при необходимост и право за това . 

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде ръчено съобщението, 

съгласно чл.46 , ал.3 от гпк НЕДЯЛКА А ИГЛЕВА 
/ насрещна страна , Лl·Ща, за 1нпсресован11 от ~входа на делото ил и изрично посочени в исмено изявление на адресата / 

Забележка: Bи?t-'le указанията на гърба на съоб нието. 

Допытение съг.11 . •и1 . 5 ал.2 от Наредба No7!2008 МП ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГ ЕЖДАНЕ жалбата на 

Недялка Асенова Иглева - Глушкова против решение №1383109. 0 7. 2014 го шю на Общинсю1 съвет -
/(азанлък . ПРЕ!(РА ТЯВАМ производството по ад.м и11истра111ивно дело № 31 81 2015 година по описа 
11а Ад.11шшстра11111вен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на н едовностите на жалбата 

Определението подлежи 11а об:жалваие в 7-мо дневен срок от съобщаван 

ВАС. 

1 М.ГОЧЕВА 1 



АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
Срок за обжалване 

Чл. 230. Часп1ата жалба се подава в 7 -дневен срок от съобщаване на определе1111ет или разпореждането, а 

когато то е постановено в съдебно заседание - от деня на заседанието за страната, коя · е присъствала. 

Форма на обжалване 

Чл. 231. По отношение на час11iата жалба се прилагат съответно разпоредбите на чл. 12, 2 13 и 216. 

Форма и съдържание на жалбата и протеста 

Чл. 212. (1) Жалбата или протестът се подава в писмена форма и трябва да съдържа : 

1. посочване на съда; 

2. 11мсто и точния адрес на жалбоподателя , а ако е физи•1еско лице - и негов11я ед1111ен аждански номер, името 

и точния адрес на закон11ия представ 1пел 1ш11 пъшюмощ1шк, ако има такива, съответ о l·~мето и длъжността на 

прокурора; 

3. означение на обжалваното решение ; 
4. точно 11 мотивирано посоч ване на конкретните пороци на решението, конто съставляват касацио1ти 

основания ; 

5. в какво се състои искането: 
6. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста . 

(2) Оспорващият е дпъже11 да посочи вси•1ки доказателства, които и ска да бъдат събра1111 , 11 да представи 
писмените доказателства, с които разполага . 

Приложения 

Чл. 213. Към жалбата или протеста се прилагат: 
1. удостоверен11е за съществуването и представителството на оргшшзацията - ) боподател , освен ако е 

представено пред първата инстанция ; 

2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник ; 

3. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи ; 

4. преr111 с 11 от жалбата или протеста, от ш1сме1-~r1те доказателства 11 от приложе 1111 ята според броя на останалите 

cтpaHfl. 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

Предоставя1-1 е на правна помощ 

Чл. 95. ( 1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред койт делото е внсящо. 

ЗАКОНА ЗЛ ПРАВНА ПОМОЩ 

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на фнзнчсски лица на основанията, посочсн11 в озн 11 в друп1 закони . 

Чл. 23. ( 1) Системата за правна помощ по чл . 2 1, т. 3 обхваща случантс, при ко1по по силата на закон 
задължнтел но се предв1·1жда адвокатска защита ил11 представ1.1телство . 

(2) Системата за правна помощ обхваща 11 случаите , когато заподозреннят обви11ясмият, ул11ченият, 

подсъди~111ят 11ш1 страната по наказателно, гражда11ско или адм 1111истратив 1-ю депо е разполага със средства за 

заплащане 11а адвокат, желае да има rdкъв и интересите на правосъдието изискват т ва . 

(4) По гражда 1-1ски и адм11нистра111внн дела правна помощ се предоставя в слу аите , когато въз основа на 

представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени , ч страната няма средства за 

за плащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, к о вземе предвид: 

1. доходите 11а лицето или семейството; 
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация ; 

3. семей ното положение ; 

4. здравословното състояние; 

5. трудовата заетост; 

6. възрастта 11 
7. други констатира1-111 обстоятелства. 



ОПРЕДЕЛЕН И Е №279 

Съдията-докладчик И. Янкова, в закрито засе ание на 08.10.2015 
година, като разгледа административно дело № 318/ 2 15 година по описа 
на Административен съд - Стара Загора, за да се пр изнесе взе предвид 

следното: 

Производството по делото е образувано по жалба на Недялка 

Асенова Иглева - Глушкова против решение № 1383/ 9.07.2014 година на 
Общински съвет - Казанлък. С разпореждане отl 7.08. 015 година съдът е 
оставил жалбата без движение с указание жалбопо ателят да внесе по 

сметка на административен съд гр.Стара Загора държ вна такса в размер 

на 1 О лева и да уточни от чие име подава жалба а .. Съобщението за 

отстраняване на тези нередовности е получено лично о жалбоподателя на 

10.09.2015 година В сроковете, дадени му от съда жалбоподателят не 

отстрани тези нередовности на оспорването, поради к ето и на основание 

чл. 158, ал . 2 от АПК , съдът 

ОПРЕДЕЛИ: 

ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Недялка Асенова 

Иглева - Глушкова против решение № 13 83/09. 7.2014 година на 

Общински съвет - Казанлък . 
ПРЕКРАТЯВАМ производството по администр тивно дело № 318/ 

2015 година по описа на Административен съд гр. С ара Загора, поради 
неотстраняване на нередовностите на жалбата 

Определението подлежи на обжалване дневен срок от 

съобщаването му на страните пред ВАС. 

СЪДИЯ/ / 

/И.Янкова/ 


