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Приложено, изпращаме Ви препис от Касационна частна жалба с 
приложенията, вх. № 1826/2019г., подадена чрез Административен съд - Стара 
Загора, Административно отделение II състав, срещу Определение №69 
/13.3.2019г. по Административно дело № 579/2018г., до Върховен
административен съд.

В 3-дневен срок можете да подадете писмен отговор.
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
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

Допълнение сьгл. чл.5 ал.2 от Наредба № 7/2008 МП Препис от частната 
другата страна с правото на писмен отговор в 3-дневен срок от получаването., -

ДЕЛОВОДИТЕЛ:



АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
Връчване на преписи от жалбата и протеста и отговор по тях
Чл. 163. (1) Ако жалбата или протестът са допустими, съдията-докладчик разпорежда преписи от тях да бъдат 
изпратени на страните.
(2) В 14-дневен срок от получаването на преписа всяка от страните може да представи писмен отговор и да 
посочи доказателства. Писмените доказателства, с които страната разполага, се прилагат към отговора.

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 и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, 
подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за 
заплащане на адвокат, желае да нма 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.
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АДВОКАТ АНЕЛИЯ СТАНЧЕВА, АК - СТАРА ЗАГОРА
e-mail: advokat_stancheva@abv.bg 

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

Изпратено по пощата, с обратна разписка.

ЧРЕЗ:
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора 
АД №579/2018г.

ДО:
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
гр. София

ЧАСТНА ЖАЛБА
ОТ:
“КУМАКС АГРО” ЕООД, със седалище и адрес на управление 
гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. “Ал. Батенберг” №240, 
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 
123750179, 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

СРЕЩУ: Определение №69/13.03.2019г., постановено по адм. 
дело №579/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

На 01.04.2019г. ни беше връчено Определение №69/13.03.2019г., постановено по 
адм. дело №579/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора, с което съдът 
прекратява производството по делото като недопустимо.

За да достигне до този извод съдът е приел, че оспореното решение на ОбС 
Казанлък не засяга лично, пряко и непосредствено правната сфера на „КУМАКС 
АГРО“ ЕООД, тъй като по делото не били представени доказателства това дружество 
да е определено за концесионер. Според съда безспорно жалбоподателят е участник в 
концесионна процедура по отношение на микроязовира, за който е било прието 
оспореното решение, но това не е достатъчно условие, за да е на лице правен интерес у 
същия да го обжалва. Крайният извод на съда е: „ Само от обстоятелството, че
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оспорващият е участвал в концесионна процедура за отдаване посочения микроязовир 
на концесия, което се установява от Решение №829/26.07.2018г., не следва извод, че са 
възникнали за него права върху обекта, който е бил предмет на концесионната 
процедура. Липсата на права върху микроязовир „Шейново-5“ с. Шейново в полза на 
.. Кум а кс агро“ ЕООД обуславя и извода за липса на необходимост от защита на 
такива, каквато се търси с оспорване на Решение №849 от 26.09.2018г. на Общински 
съвет -  Казанлък. Евентуална отмяна на Решение Ns 849, взето по протокол №42 
от 26.09.2018г на Общински съвет -  Казанлък не предполага сигурно настъпване на 
благоприятен за оспорващия правен ефект, тоест от евентуална отмяна на това 
решение не може да се направи извод, че жалбоподателят ще стане концесионер 
на въпросния микроязовир. “

Считам постановеното от административния съд определение за 
незаконосъобразно -  постановено в нарушение на процесуалните правила и в 
противоречие с материшшия закон.

1/ В хода на делото съдът не ни е давал указания, да посочим и представим 
доказателства на наличието на правен интерес за оспорването на адм. акт. Такова 
възражение не е правено и от ответната страна. По тази причина сме приели, че по този 
въпрос не съществува спор.

Ако съдът е имал съмнения в тази посока до приключването на устните 
състезания по делото, е следвало да ни даде изрични указания, да посочим основанието, 
което ни дава право на жалба и да представим доказателствата си по тези факти. Като 
не е сторил това, решаващият съд е допуснал нарушение на разпоредбата на чл.9, 
ал.З от АПК, което обуславя незаконосъобразността на обжалваното определение

2/ Решаващият съд неправилно е приел, че Евентуална отмяна на Решение № 
849, взето по протокол №42 от 26.09.2018г на Общински съвет -  Казанлък не 
предполага сигурно настъпване на благоприятен за оспорващия правен ефект, тоест 
от евентуата отмяна на това решение не може да се направи извод, че 
жалбоподателят ще стане концесионер на въпросния микроязовир.

В концесионната процедура, започната през 2015г. са взели участие трима 
участници: „Шипка 2013“ ЕООД, „КУМАКС АГРО“ ЕООД и Иван Иванов Кутев. 
Първият участник „Шипка 2013“ ЕООД е отстранен поради несъответствие на офертата 
му е изискванията на закона. Решението на концедента е било обжалвано и потвърдено 
с решения на КЗК и ВАС. Концесионната процедура е продължила за двамата 
участника: „КУМАКС АГРО“ ЕООД и Иван Иванов Кутев. През 2017г. концесионната 
процедура е била прекратена. Решението на концедента е обжалвано от участника Иван 
Иванов Кутев и същото е отменено като незаконосъобразно с решения на КЗК и ВАС. 
През 2018г. процедурата отново е прекратена от концедента, като решението за това е 
обжалвано от участника „КУМАКС АГРО“ ЕООД. Решението за прекратяване е 
обжалвано пред КЗК, която със свое Решение №234/21.02.2019г. по преписка КЗК- 
114/2019г. е отменила прекратяването на процедурата и преписката е върната на 
концедента за продължаване на процедурата за предоставяне на концесия. Решението 
на КЗК не е обжалвано и към момента е влязло в сила.

До колкото имаме информация от работата на комисията, класирането на 
участниците в концесионната процедура е както следва: „КУМАКС АГРО“ ЕООД и 
Иван Иванов Кутев. Въпреки, че процедурата е открита през 2015г„ поради трите 
проведени обжалвания, както и поради продължителното бездействие на концедента, 
до настоящия момент не сме поканени да сключим концесионен договор, въпреки
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наличието на всички законови предпоставки за това. Съгласно разпоредбата на чл.63, 
ал.2 от ЗК (действал към момента на откриване на концесионната процедура и 
приложим до нейното приключване), договор може да се сключи както с участника, 
класирана на първо място, така и с този, класиран на второ място. В този смисъл всеки 
един от участниците: „КУМАКС АГРО“ ЕООД и Иван Иванов Кутев е потенциален 
концесионер и има правен интерес от оспореното решение на Общински съвет 
Казанлък.

Като е приел противното становище, решаващият съд е постановил 
определението си в противоречие с материалния закон, което води до 
необоснованост на акта му.

Предвид изложеното по-горе Ви моля да постановите определение, с което да 
отмените като незаконосъобразно Определение №69/13.03.2019г., постановено по 
адм. дело М579/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора и върнете 
делото на Административен съд Стара Загора за решаване на спора по същество.

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

ИСКАНИЯ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
МОЛЯ да приемете за сведение: Решение №234/21.02.2019г. по преписка КЗК- 

114/2019г. и Решение №1489/21.12.2017г. по преписка КЗК-992/2017г.

МОЛЯ да задължите Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина 
Стоянова да представи по делото заверен препис от цялата преписка по процедурата 
за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост с обща 
площ от 27 557,00 квадратни метра, с идентификатор 83106.1.147, в землището на село 
Шейново, общ. Казанлък, с обект „Микроязовир“, с. Шейново

ПРИЛОЖЕНИЕ: препис от жалбата за ответната страна

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

С уважение:
пълномощник

гр. Казанлък, 08.04.2019г.
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