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С Ъ О Б Щ
До ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
като Ответник
Област СТАРА ЗАГОРА ГР.КАЗАНЛЪК УЛ.РОЗОВА ДОЛИНА № 6

Приложено, изпращаме Ви препис от частна жалба с приложенията, вх. № 
4490/2018г., срещу Определение № /1.10.2018г. по Административно дело № 
480/2018г., постановено от Административен съд - Стара Загора, Административно 
отделение VII състав.

В тридневен срок от получаване на съобщението можете да подадете 
възражение.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, 
при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, 
съгласно чл.46, ал.З от ГПК КУМАКС АГРО -ЕООД - представлявано от управителя 
ИВАН ГУНЧЕВ КУТЕВ
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявлеине на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

Административно дело № 
480/2018г.

Допълнение сьгл. чл.5 ал.2 от Наредба № 7/2008 МП Препис от частната ж алба да се изпрати на 
другата страна с указване на възможността за писмен отговдр в-3  - дневен срок. След изтичане на
срока, частната ж алба ведно с делото да се изпрати по компетентност във ВАС.



АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС «
Отговор по жалбата
Ч л. 232. Съдът изпраща препис от частната жалба на насрещната страна, която в тридневен срок от получаването 
му може да подаде възражение с писмени доказателства по нея.

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
Предоставяне на правна помощ
Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.
Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон 
задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.
(2) Системата за правна помощ обхваща н случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, 
подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със 
средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това 
(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа 

на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма 
средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе 
предвид:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта и
7. други констатирани обстоятелства.



АДВОКАТ АНЕЛИЯ СТАНЧЕВА, АК - СТАРА ЗАГОРА
e-mail: advokat_stancheva@abv.bg 

кантора -  гр.Казанлък, ул. “Кирил и Методий” №5, ет. 1, офис 7
GSM0887841387

Изпратено по пощата, с обратна разписка.

ЧРЕЗ:
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора 
АД №480/2018г.

ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ
гр. София

ЧАСТНА ЖАЛБА

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

, представлявано от едноличния собственик на 
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: Определение №279/01.10.2018г., постановено по адм. 
дело №480/2018г. по описа на Адм. съд Стара Загора

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Не сме доволни от Определение №279/01.10.2018г., постановено по адм. дело 
№480/2018г. по описа на Адм. съд Стара Загора, с което е прекратено производството 
по делото и преписката е изпратена за разглеждане от Комисия за защита на 
конкуренцията -  гр. София.

Считаме определението за неправилно поради следното:

Предмет на делото е обжалване на Решение №829/26.07.2018г., Протокол №41, 
взето на заседание на Общински съвет — Казанлък, с което ОбС Казанлък прекратява «
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(за втори пореден път) процедурата за предоставяне на концесия върху имот, 
публична общинска собственост с обща площ от 27 557,00 квадратни метра, с 
идентификатор 83106Л .147, в землището на село Шейново, общ. Казанлък, с обект 
„Микроязовир“, с. Шейново.

Видно от текста на обжалваното решение, ОбС Казанлък, в качеството си на 
концедент в открита процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична 
общинска собственост, е приел решение за прекратяване на същата, поради допуснати 
съществени нарушения, които според ОбС Казанлък не могат да бъдат отстранени. 
Тези съществени нарушения представляват липса на изрични клаузи в проекта на 
концесионния договор, относно спазването на конкретни разпоредби на: Закона за 
биологичното разнообразие, Закона за водите и Закона за рибарство и аквакултури.

В жалбата си твърдим, че решението е нищожно и незаконосъобразно, изложили 
сме конкретните основания за това и сме поискали отмяната на обжалвания акт.

За да постанови обжалваното определение съдът е приел, че: „В разпоредбите 
на чл.156 от Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 01.12.2017г., в сила oni 
01.01.2018г.) са посочени допустимите за обжапване решения по този закон, както и 
органа, пред който същите подлежат на обжалване -  Комисията за защита на 
конкуренцията — гр. София, като в §4 от същия са указани приложимите 
материатоправни разпоредби при открита npoifedypa преди влизане на закона в сила. 
Предвидения в Закона за концесиите специален ред, дерогира общия ред по чл.45, 
ал.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация за 
оспорване на решенията на общинския съвет, независимо че в оспореното в 
настоящото производство решение е посочено, че същото може да се обжалва в 
14-дневен срок пред Административен съд Стара Загора. В случая безспорно става 
дума за оспорване на решение на орган по Закона за концесиите, като е приложим 
специалния ред за оспорване по този закон. Поради това, по отношение на 
компетентността по оспорване, следва да се произнесе съответния специализиран 
орган, натоварен с това правомощие от специалния закон, а именно Комисията за 
защита на конкуренцията -  гр. София. “

Не сме съгласни със становището на съда. Видно от разпоредбата на чл.156, 
ал.5 от ЗК: „Не подлежат на обжапване решенията по този закон, приети от 
Министерския съвет и от общински съвет. “

Съгласно разпоредбите на Закона за концесиите, липсва специален ред за 
оспорване решенията на ОбС, взети във връзка е концесионните процедури, поради 
което единствената възможност за жалбоподателя да защити интереса си срещу 
нищожното или незаконосъобразно решение е този, предвиден в ЗМСМА. В този 
смисъл производството по жалбата ни следва да се разгледа от Административен съд 
Стара Загора, който се явява компетентен да разреши спора със съдебно решение.

Предвид горното, Ви молим да постановите определение, с което да 
отмените Определение №279/01.10.2018г., постановено по адм. дело №480/2018г. по 
описа на Адм. съд Стара Загора като незаконосъобразно и върнете делото на 
Административен съд Стара Загора за продължаване на съдопроизводствените 
действия и произнасяне по съществото на спора.

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

н
2



ПРИЛОЖЕНИЕ: препис от жалбата за ответните страни и банков документ за 
платена държавна такса

. . , С уважение:
пълномощник

гр. Казанлък, 29.10.2018г.
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