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Изпратено по пощата, с обратна разписка. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЗАНЛЪК

ЧРЕЗ:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК
гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6

ДО:
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора

Ж А Л Б А

ОТ:
“КУМАКС АГРО” ЕООД, със седалище и адрес на управление 
гр. Казанлък,
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК

капитала ИВАН ГУНЧЕВ КУТЕВ с ЕГН

чрез адвокат Анелия Георгиева Станчева, служ. адрес гр. 
Казанлък, ул. “Кирил и Методий” №5, ет. 1, офис 7 -  
пълномощник и процесуален представител

против: Решение №849/26.09.2018г., Протокол №42, взето на 
заседание на Общински съвет -  Казанлък

представлявано от едноличния собственик на

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО СЪДИЯ,

На 09.10.2018г. узнахме за Решение №849/26.09.2018г„ Протокол №42, взето на 
заседание на Общински съвет -  Казанлък, с което ОбС Казанлък дава съгласие Община 
Казанлък да прехвърли безвъзмездно на Държавата следния недвижим имот, публична 
общинска собственост: ЯЗОВИР „Шейново 5“, представляващ поземлен имот с обща 
площ от 27 557,00 квадратни метра, с идентификатор 83106.1.147, в землището на село 
Шейново, общ. Казанлък.

За този имот има неприключила концесионна процедура, която към момента е 
предмет на адм. дело №480/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. За 
концесионер на имота е определено дружеството “КУМАКС АГРО” ЕООД.
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Считаме, че приемането на решение за промяна на собствеността на имот, обект 
на концесионна процедура, преди нейното приключване или прекратяване, 
представлява заобикаляне на Закона за концесиите и обуславя нищожността на 
приетото решение.

Освен това считаме, че решението на ОбС Казанлък е незаконосъобразно, тъй 
като не са на лице предпоставките на закона за промяна собствеността на описания 
недвижим имот -  язовир.

Предвид изложеното по-горе Ви моля да постановите решение, с което да 
прогласите за нищожно или отмените като незаконосъобразно Решение 
№849/26.09.2018г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет -  Казанлък, 
с което ОбС Казанлък прехвърля собствеността върху имот, публична общинска 
собственост - ЯЗОВИР „Шейново 5 “ с обща площ от 27 557,00 квадратни метра, с 
идентификатор 83106.1.147, в землището на село Шейново, общ. Казанлък, на 
Държавата.

МОЛЯ да ни бъдат възстановени направените разноски във връзка с 
обжалването.

ПРИЛОЖЕНИЕ: препис от жалбата за ответната страна

С уважение:

гр. Казанлък, 10.10.2018г.
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УПЪЛНОМОЩАВАМ:

адвокат АНЕЛИЯ ГЕОРГ ИЕВА СТАНЧЕВА, с адрес гр. Казанлък,
ЕГН л.к, JNa издадена иа

от РПУ на МВР, гр. Стара Загора, със следните права:
1/ Да представлява „КУМАКС АГРО” ЕООД, гр. Казанлък и защитава 

интересите на дружеството пред всички съдилища в Република България, по всички 
съдебни и изпълнителни дела, включително дела по несъстоятелност, заведени от и срещу 
„КУМАКС АГРО” ЕООД, гр. Казанлък, както и да предявява искове от всякакъв характер, 
да подава заявления по чл.410 и по чл.417 от ГПК, да подава жалби срещу административни 
актове и наказателни постановления и извършва всякакви съдопроизводствени действия във 
всички съдебни инстанции, с изключение на съдебни спогодби и действия на разпореждане с 
предмета на делото.

2/ Да представлява „КУМАКС АГРО” ЕООД, гр. Казанлък пред органите на 
прокуратурата, следствените и съдебноизиълнителните служби, в това число с правото 
да: подава сигнали, тъжби, жалби, граждански искове в наказателни производства, молби за 
издаване на изпълнителни листове, образува и води изпълнителни дела и други.

3/ Да представлява „КУМАКС АГРО” ЕООД, гр. Казанлък и защитава 
интересите на дружеството пред вснчкн държавни и местни органи, НАП, Търговски 
регистър и пред всички други органи и институции, когато и където е необходимо, като 
подписва, подава и получава всички документи, свързани с дейността на дружеството, в 
рамките на възложените с това пълномощно правомощия.

4/ Да представлява „КУМАКС АГРО” ЕООД, гр. Казанлък пред всички 
нотариуси и участва в нотариални производства но закупуване на земеделски земи и 
други недвижими имоти на името на дружеството, като подписва нотариалните актове и 
всички други документи, свързани с покунко -  продажбата, от името и за сметка на
„КУМАКС АГРО” ЕООД, гр. Казанлък.

При противоречие пълномощното да се тълкува изцяло в полза на п ъ л н о м о щ н и к а .  
Настоящото пълномощно е със срок на действие: 31.12.2018г. /тридесет и първи 

декември, две хиляди и осемнадесет година' или до изричното му рредсррчно оттегляне.

УПЪЛНОМОЩИТЕ.!!:

гр. Казанлък
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На 22.01.2018 г„ ПЕГРАНКА КУЦАРОВА, нотариус е район PC Казанлък с per, Na ■ 
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени 
КУМАКС АГРО ЕООД, ЕИК: i - Упълномощи гея
ИВАН ГУНЧЕВ КУТЕВ, ЕГН: - Управител
Per. № 511 Събрана так

ПОМОЩНИК- HOT
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