
ЧРЕЗ: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕт КАЗАНЛЪК 

гр. Казанлък, бул. „РОзова долина" №б 

ДО: 

АДМИНИСТРАТИВЕИ СЪД СТАРА ЗАГОРА 

гр. Стара Затора 

ЖАЛБА 

от: 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ с ЕГН , с 

адрес гр. Казанлък,

npomue: Решение №716/30.0б.2022г., ПротОкол №41, взето на 

заседание на Общински съвет — Казанлък 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ / ГОСПОЖО СЪДИЯ, 

На 05.07.2022г. е публикувано на Интернет — страницата на ОбС Казанлък 

Решение №716/30.06.2022г., ПротОкол №41, взето на заседание на Общински съвет — 
Казанлък, с коет0 тОзи Орган: 

1. Приема изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., съгласно Приложения с №1, №3, № 9, №11 и 
№1З. 

1.1. Приложение № 1- нова позиция 14 и 15. 

1.2. Приложение № 3- отменя позиция 30 и създава нова позиция 30. 
Продажба на земеделска земя - нова позиция 15. 

1.3. Приложение № 9- нова позиция 56. 

1.4. Приложение № 11 - нови позиции с номера: 85, 86, 87, 88, 89 и 90. 

1.5. Приложение № 13 - отменя позиция номер 22 и създава нова позиция 22. 

2. Променя очакваните приходи за 2022 г., както следва: 

таблица № 1 
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Приложение №1 очаквани прикоди: 

Всичко очаквани прикоди: 

Обобщена Таблица №4 

Таблица №1: 

Всичко очаквани прикоди за 2022 г.: 

698 720,00 лева 

2 421 550,00 лева 

2 421 550,00 лева 

3 132 494,00 лева 

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия по 
изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г. 

Считам, че решението е нищожно, тъй като ОбС — Казанлък приемайки го, 

е излязъл извън рамките на компетентностга си. 

Считам, че решението е и незаконосъобразно, тъй като е постановено в 

разрез с разпоредбите на ЗМСМА. 

Предвид изложеното по-горе Ви моля да nостановите решение, с което да 

уважите жалбата ми и отмените като незаконосъобразно Решение 

JV71 б/30.06.2022г., Протокол N_°41, взето на заседание на Общински съвет — 
Казанлък, с произтичащите от това nоследици. 

МОЛЯ да ми бъдат възстановени наnравените разноски във връзка с 

обжалването. 

Настоящата жалба пОдавам в препис за ответната страна. 

С уважение: 

гр. Казанлък, 14.07.2022Г. 
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