
РАЗПИСКА 

Днес,  /  г. връчих това съобщение с приложенията 

на UБщИИСКИ ЪВЕт КАЗАИЛЪК 

Ответник 
1 

Връчител:  
/ ыме и длwжност на връчiпеля при съответнив съд, община илы кметство, ЧСИ; подпис, печат / 

1. Получател:  
/ lюцшгс на адресатв 11ИЧИО / негов предсгввiггел / 
2. Получател:  
Със задължение да предам:  
/ иодыыс ы трнтс имснх на ДРУГО ЛИЦЕ, сы ласшго сс да присмс съобщснисто — пълнолсгсн от домашнитс uy шт, 
коiiто жиысс на адрссь, гшн с ра'оагник, служитсл 1ши съотвс•гно ра'оотодатсл на щресиги / 
З. Получател:  
/ ногрiыс, lригс имснц иіРгhжносгга/качсстхоти на иагуча•гели — служитсл ьшы ра'оотник, койго с съглассн гlв n ырисмс 

— зц гърговци и ЮЛ; сiгужптел, длъжен да приема съобщенпя в рвбытно време — за държавни учреждения шш общини; 

всикы шщс, косто рабппг илы сыгруднпчп на идвокат / 

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението 

Връчител:  
/ ымс и1)игъЦносг на връчгггтw ыри съотвсгнии съд, община ы т1 кметстно; ЧСИ; иоlииlс, псчат / 

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението: 

/ адрссатът нс прсбивхва нв посочсния идрсс; ыо kOC врсмс адрсситьт можс да бъдс нимсрсн и коги с тьрссн — дата, час; 
пагучателя•г е нетрхnаытен, уведомление — пуснито в п.к./залепени и др. / 

Връчител:  
/ имс, длыкност на връчитсля при съотвстнии съд, оби{ини или кмстстяо; ЧСИ; подпис, псчат / 

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно 

чл.46, ал.3 от ГПК кАмАрС Ад 
/ нысрещна страни, лицв, зпинтересовхни от изходв хц делито или изрично посочени в иисмено изявление на ацресата / 
ВЪУНЕТЕ тО3И ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ! 
Укизатгп за връчптеаlsс 
ГРАЖДАПСКИ ПРОЦЕСУАЛЕн КОДЕКС 
Чл. 44. (1) връчыгсдит уllисгихсрина с виlыгиса си датага ы па,пцш па връчншiаго, какги ы исцчкц цеiiсгиии иъп хрiака с ярьчншarги. "fuii 
ито'слизид ы качссгпити ыа лыцcго, t1a kOCIO с врі,чеiю съи'оиlещlеги, с!1сц кати ы зыскыа OT иеlv уilистинерихаис ца самшщ•nwerra му, чрез 
црсисгавипс ыа дикуминг за саташчiшсг Пры итказ sц црслставице ца дикуюеlпа за сааlаlиvтсг връчы тслит лшжс да циыска сьдейlстшlсги 
ыа 1'лаыыа цыргкщiя „Охрыlй' ыры Мщиlстсрсгыоги ыа црависъды rro. Паryчатешт същи удисгиысрива с цицицса сы, че e ыaryvwi 

еьибщешlгти. О'гказът да се ирцеме съибщеиыгти се и'гбглизва в рачlшскигц ы се уцисгоцериыа с цодпцса ца връ~пггелн. Откаsът ца 
iwnyчarc!1и ис заснга рсциицисгга ыа ыръчыаысти. 
Чд. 51. (3) Адвикагьт ыс мижс да отклжс 1ш Iгучаваисги пц съобщспцсго ца свии довсры тел, исвсц с:1ид vrrcrлwic на иълцилющiшги 110 рсда 
ца ч:ь 35, итказ от иъцшлющыс 1ш v1. 36, какго 11 кигаіO ит ыътшмищыиго ыедвусьшедеыи тlчы. че це се и'гыасн за ццсттiщіита. за кинш е 
цры хивавапети. О•гка•аът не аиыиката ца ырииме съибщипиети ее итбедизыа в раvшеката ц се уцисwверииа с ыицыиса 1ш връчцтели. Отказът 
цс засига рс.гивlыютга иа нрьчхацего. 

АДМИИИСТРАТИВИОПРОЦЕСУАЛЕн КОДЕКС 

Чв. 137. (1) Съибщетlыта се ыръчыаг ца гра>кдашш ца адреса, ца киЕгги е owi црцзивав за иислецси иът в цртlзвидсгыито ирец 
адпцшцстрапlвцын иргап, исыец DkO ио деlwто е uucuww друг aApeC. Коа-ато в цртlзводетвити црец ацлцшыстратвцыя оргац гражцашшыт 
е ирецисгавшl щiфорлщцыита ии v1. 18а, ал. 4, еъи`ощещiнта се ыръчваг ци 'го•лц рец, исвсы аки ие ыосиvl други 110 це!шти. Кигати 

гражцацщгЪГ ые C учасгвазl в ырwглыидегыОги прсд адмшвlсгратывщlн иргаи шш ilC с ыосичгцl шiфирлlащигга iw vь 18а, гыь 4, сьибщсшiята 
сс врьчваг ца цаотиищии ьry aApeC, a цри тшса па такьи — ыа lюстиwцшн му адрсс. 

(3) Кога'го сграшl в црицзыицствого сс ирсдсгашiныаг и'г ибщ цътшлwщlиiк ц:и цредсгавптсл, съибщавапсго се lгзвършыа чрсз цсги. 

(4) Извы i случщггс 1w ш1. 1— 3 съибщецынта се връчыаг 1ш рсца ыа vь l ба, д1ь 7— 9. 
(5) Кига'w еъибщаианеги ие ашже ца се взвърши цирацн тива, че страната гццl iщцсги, киеlv счедве иа cK цриливе, цмы непsысеlен адрес, 

съибщеюlети се пиставя на •габлити за съибщенви или се пуо'ликува в Иигернет стрвницата на съца'sa CpoK не no-CparbK ит 7 дхв. Кигати 
етрахата с пр11зl1вава чрС"1 "1ш1е1lыдие ха сЪОбщеНllсти пи рсда на 9л. 18а, а.'1. 9, какти 11 no 1lзреченис 1lърво, след KDTO уьТUнив11 редивИисгга 
на наиравеното по този xavlx съобщение, еъдът разпореждь еъибщnниего да се прылижы иъt делиго в низнвчава особен прецсгышlтел на 

разнискtl на палбипидвтспх. възнаграждещlето на осибеныя предетавител ес ипрсделя от съдв ~ъобраони іјтктическпта ы прцыната епirмнист 
HD дслито, к:пи ризмерът ни въ'sнагравгденыето миже да бъде в под мы нимшlнця за съответшlя впц рабита съглагхи чл. 36, :т. 2 ит Знконы 
за пдхикатурвтд, нп не no-efwlкu от еднв втра ит неги. 

Чл. 138. (3) Доктlкото не е ырецвицени цруго в то:и+ коцеке, съцебниге акгове иди книжага ии целото се еъобщаввт на rтраниге 

чрез изпращане на преписи пи penD на чл. 137 

Административен 

3агора 

ГР.СТАРА ЗАГОРА БУЛ.РУСКИ 

№ 44 Ет.5 

Административно отделение Ii 
състав 
N! на страната в списъка 

на лицата за призоваване 2 

18.1.2022 г. 

съд - Стара Административно дело № 

4/2022г. 

СЪОБЩЕ 

Ди ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАИЛЪК 

като Ответник 

Област СТАРА ЗАГОРА ГР.КАЗАНЛЪК 

Приложено, връчваме Ви преписи от жалбата и Разпореждане от 

18.1.2022г., постановено от Административен съд - Стара Загорд, 

Административно отделение II състав по Админисгративно дело № 4/2022г. с 

указание за изпълнение в З-ДНеВен СрОК. 

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 КАМАРС АД 

/ насрещна стрына, лица, заинтересовнни от изхиди на делаги или изрично lwсочени в писмеио изявлеиие иа адресц•гц / 

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението. 
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Доnъвнение съгл. =гл.5 нл.Z от Наредби N_17/2(108 МП І. Да се изнриrгги нсг Общсгнски с ъвещ — Кизсгнлък 

преггис огn подсгденаnгн от „КАМАРС" АД:жчглбп. /L 3адългж•ави Председипгелн на 06tqtrнcкtt съвепi — 
Кпзан.ltък, в 3 дневен с•рок ап получсtване нгг прегнтс orn наспгонгqоnго разпоре.7гсдане, Jct nредстави по 

де.пото: 1. Зиверено когпtе нсг Реиtение .1& 581 гго Лроnгокол Ne 31 опг ггроведенопго на 20, 12,2021г. 

згге•едсгние на Обtцггнскгt съвепз — Ксгзинлък,- 2. Заверен препггс — ггзвлеченtге от 17рогпокол Nв 31 от 

проведено нп 20.12.2021г. ºаседпнгге на Оби{ггнскгг с•ъвегп — Казанлък в чпсnгnга лry оnгносно 

раsг,гезiгданегnо, обеъ,ждпнето и прие,ипнеnго нсг Реигенгге № 581/ 20. 12. 2()21г. и З. Зпверено каltге на 
образуванппгп пд.иннисnграгrгнвнп препtгскп във връºкп г прне.ипнеnго на осnоренолго Реигенне Nв 581 orn 
20. 12.2021г, на Обгqинс•кгг сьвеnг — Rзанлък, 

ДЕЛОВОДИТЕЛ: 
/ Н.БОЯдЖИЕВА / 



АДВОКАТ АНЕАИЯ СТАНЧЕВА, АК - СТАРА ЗАТОРА 
е-mai1: advokat_stanchev~abv.bg 

кантора — гр.Казанлък, ул. °кирил и Методий" №5, ет.1, офис 7 
GSM 0887841387 

д. N9: 
1 

f дата: l v4 іRед0едател: 
ДО: 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА 

гр. Стара Загора 

вх. № 46 

?б-Нl~r/~С 

получен по ел.поща 

ЖАЛБА 

Digitally signed by 
Adminlstrativen sad-5tara 
Zagora 
Date: 2022.01.05 16:57:05 
+0200' 

Dlgitally signed by 
valentlna Hпstova Hпstova 

ОТ: "КАМАРС" АД, съе седалище и адрес на управление оасе:2о2г.от.оs 165726 
~огоо 

гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен II" N 199, ет.1, ап.i, 

ЕИК 126535089, представлявано от Николай Иванов Колев, 

чрез адвокат Акелия Георгиева Станчева, служ. адрес гр. 

Казанлък, ул. "Кирил и Методий" №5, ет.1, офис 7— 
nълномоиуник и nроцесуапен nредставител 

ПРОТИВ: Решение №581(20.12.2021г., Протокол №31, 

взето на заседание на Общински съвет — Казанлък, с 

което се одобрява изменение на план за улична регулация 

с териториален обхват част от „Централна градека 

част" и част от кв. „Новенски" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО СЪДИЯ, 

На 22.12.2021 г. на официалната Интернет-страница на ОбС Казанлък е 

публикувано Решение №581/20.12.2021г., ПротокQл №31, взето на заседание на 

Общински съвет — Казанлък, с което се одобрява изменение на план за улична 

регулация (ПУР) с териториален обкват част от „Централна градска част" и част от кв. 

„Новенски". 

Считаме, че горепосоченото решение е нищожно или незаконосъобразно, 

поради което в качеството си на заинтересовано лице — носител на вещно право 

спрямо имот, засегнат от ПУР, в срока, посочен в самото решение, подаваме 

настоящата жалба. 

Л/Іопnсвиnъе ни са с,ледните: 

"IfAMAPC" АД, гр. Стара Загора е собствекик на следния недвижим имот: 

МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 35167.504.8419.1, с адрес гр. Казанлък, бул. 



„Ал. Батенберг” №1, на три етажа и един сутеренен етаж, построена в град Казанлък, 

в поземлен имот с идентификатор 35167.504.8419, с площ на ПИ 1583 м2 по КККР на 

град Казанлък, описан подробно в Нотариален акт №137/1999 год. и Протокол № 5 
/15.11.2000 год. 

Имотьт попада в територията, обект на ПУР с териториален обкват част от 

„Централна градска част" и част от кв. „Новенски". 

В приземния етаж на сградата е ситуиран голям супермаркет, който ежедневно 

се зарежда със стоки от първа необходимост: кляб, мляко и млечни изделия, риба и 

месо, плодове и зеленчуци, и други. 

Съгласко одоо'рения за сградата архитектурен проект снабдяването се извършва 

през нарочен вход, разположен на западната стена на сградата. Товарните автомобили, 

зареждащи обекта, обикновено са микробуси с товароносимост от 3,5 до 12 тона, които 

маневрират и паркират на запад и юг от сградата, за което е обособена съответната 

асфалтирана площ. 

с ПУР, одобрен от О6С Казанлък, достьпът до товаро - разтоварния вход на 

сградата е ограничен поради това, че теренът около нея е предвиден за улица. Ако ПУР, 
одобрен с обжалваното решение на О6С Казанлък влезе в сила, супермаркетьт ни няма 
да може да бъде зареждан поради обективната невъзможност товарните превозни 

средства да маневрират и паркират. Ежедневно това са около 60-70 товарни 

автомобила, които заради товаро - разтоварните дейности престояват поне 40 минути и 
се изчакват, което често води до натрупваке от два - три до шест камиона 
едновременно. 

Така косвено ще бъде нарушено правото ни на собственост, тьй като подходът 
до имота от юг и запад ще бъде затворен и няма да можем да използваме същия по 
предназначението, което е имал в .последните над 47 години. Градски Универсален 
Магазин е проектиран, построен и пуснат в експлоатация през 1974 год. Така е 
проектиран подходът за зареждане, като до 1998 г., когато бе приватизиран от община 
Казанлък, там имаше бариера, която се вдигаше и спускаше от „отговорник зареждане", 
като основите й все още са видими на терен. 

От друга страна предвидената около имота улица би била нейзползваема, тъй 
като нейното предназначение от проектирането и построяването на сградата през 
седемдесетте години на миналия век до настоящия момент винаги е било да служи като 
обслужващ транспортните средства на магазина терен. Тази улица, предвид на 
навлизането си в тясно пространство между две сгради, не би могла обективно да има 
друга функция, освен оо'служваща тези две егради. 

В момента тече проектиране за основен ремонт на Градския Универсален 
Магазин на гр. Казанлък, като супермаркетьт ще бъде 3 пъти по-голям, а световни 
брандове ще бъдат наематели на сградата. Тази емблематична за града ни сграда, ще 
бъде най-модерният тьрговски обект в Общината. 

Направили сме писмено възражение пред Кмета на Община Казанлък с 
изложените по-горе съображения, което не е докладвано и не е взето предвид. 

Считаме, че при постановяване на обжалваното решение са допуснати 
съществени нарушения на закона, които го опорочават и обуславят 
незаконосъобразността му, като някон от тях са: 

- нарушение на изисквакето на чл.22, ал.7 от ЗцТ; 
- нарушение на чл.108, ал.5 от ЗУТ; 



- несъответствие между текстовата част на решението и графичните му 

части; непълнота на графичния материал, приложен към решението. 

Освен това приемайки оспореното решение ОбС Казанлък е излязъл извън 

правомощията си и е пастановил нищожен акт, тъй като е прнел ПУР с изменения, 

несъгласувани с ОЕСУТ (виж т.3 и т.4 от решението). Според съдебната практика 
О6С може да одобри или да не одобри плана, но не може да внася изменения по 
него. 

Предвид изложеното по-горе Ви моля да постановипке решение, с което да 
уважите жалбата ни и прогласите за нищожно или опzмените като 

кезаконосъобразно Решение .N'_°581/20.12.2021г., Протокол №31, взето на заседание 
на Оn'щински съвет — Казанлък, с което се одобрява изменение на план за улична 
регулация с мериториален обхват част от „Центрялна градска част" и чает от 
кв. „Новенски," с произп:ичащите от това последици. 

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

ANELIYA Digttallysignedby 
ANELIYA GEORGIEVA 

GEORGIEVA sтАиснЕVА 
Datei 2022.01.05 

STANCHEVA iь:аl:зз+02,00 
С уважение:  

адв. Анелия Станчева 

дата: аs.оl.гоггГ. 



Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

Съдията - докладчик Галина Динкова, в закрито заседание на 18.01.2022 
година, като разгледа адм. дело № 4/ 2022г. по описа на Административен съд - 
Стара Загора, за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по делото е образувано по жалба на „КАМАРС" АД със 

седалище и адрес на управление гр.Стара 3агора, ул."Цар Иван Асен 11" № 199, 
ет.1, ап.1, ЕИК 126535089, подадена чрез адвокат Анелия Станчева, против 

Решение № 581/ 20.12.2021 г. по Протокол № 31 от заседание на Общински съвет 

- Казанлък, с което се одобрява изменение на План за улична реryлация с 

териториален обхват част от „Централна градска част" и част от кв."Новенски" в 

гр. Казанлък. 

Съдът намира, че доколкото жалбата не е подадена чрез органа, приел 

оспореното решение, следва да се изпрати препис от същата на Общински съвет 

- Казанлък и да се изиска представянето на заверено копие от образуваната 

административна преписка във връзка с приемането на Решение № 581 от 

20.12.2021 г. на Общински съвет - Казанлък. 

Предвид изложените съображения и на основание чл.152, ал.2 от АПК, 

съдът 

РАЗПОРЕДИ: 

І. да се изпрати на Общински съвет - Казанлък препис от подадената от 

„КАМАРС" АД жалба. 

11. 3адължава Председателя на Общински съвет - Казанлък, в 3 дневен 

срок от получаване на препис от настоящото разпореждане, да представи по 

делото: 

1. 3аверено копие на Решение № 581 по Протокол № 31 от проведеното на 
20.12.2021 г. заседание на Общински съвет - Казанлък; 

2. 3аверен препис - извлечение от Протокол № 31 от проведено на 
20.12.2021 г. заседание на Общински съвет - Казанлък в частта му 

относно разглеждането, обсъждането и приемането на Решение № 581/ 
20.12.2021 г. и 

3. 3аверено копие на образуваната административна преписка във връзка 
с приемането на оспореното Решение № 581 от 20.12.2021 г. на 
Общински съвет - Казанлък. 

СЪДИЯ: /п/ 


