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РАЗПИСIСА 

Днес,  ;  /  г. връчих гова съобщение с liриложенияга 

на 0БIЦИИГКИ С ЬВЕ'Г КАЗАИJIЪК 
О гветн и к 

Връчител:  ~ 
/ имс и јјб,жнnг на ыръчитедн ири съитие'гнии съд, ийщины или кметсгио, чСИ; пидиис, нечыт/ 

1. Получятел: ) 
/ иоцпис нв ;щрrсмгв 11ЙЧИО / негов предсгавител / 

2. Получате~с  
Със задължение да предам:  
/ иоцпис u і-pu-re имена на ДРУГО лИЦв, ьъглысьшо се да приеме о'ьибщеыие'го - пълнwгетем ит цопгашнитn пгу ьиги, 
кий'го >кивее на ещресы, гиги е рыби гник, с»у>кИгел или съагве'гни рабитиц ггwг на мдресвти / 

З. Получателг.  
/ ггодпис, тре'го ггменв и lдгъ>книсгг дкачеств го на иилучагели -- слумыгхл щт работник, кийто е сы лмсен да н гфиеме 
- за тьргивци и 1UJ1; сду>кпгед, длъ>кен да ириемв съибщенин в рдйипю иреме - зa държцвни учрежденин гиги ийщини, 
всики лице, киети рии'ити иди сътрудничи на вцыиквт / 

Ацресаг•ьт или неговият пълнимощник отказват да получат съобщениего 

Връчител:  
/ име и гVгь>кност на връчичroлв и(» + сьитветнrw съц, ибщина unu кметс'гви; чГИ; ницгиtс, пе•гат / 

Извършени or вр•ьчигели дейсгвии във нръзки с иръчванего на сьобщениего: 

/ вдресытыг гге ирейиввын нв гюсоченив ацрес; гго кие иреме вдресвгь'г можо ца бъде нвмерен и киг'л е търсен -дцгв, чыс; 
ишгу•гателит е ьегримvген, уведимленис - иуснвто в п.к./згнгепени и цр. / 

Връчител:  
/ име, ;игьжнист на връчители ири сьи'гыетнин съд, ийщинв wm кметстии; ЧСИ; иидиис. печвт / 

3абележкл: J1ицц, чрез коиго не може да бьце иръчено съобщението, съгласно 
чл.46, ал.3 о г 1 Т1К rEoPru r). ) r:оУГиEв 
/ ндсрещна сграни, дица, зыинтересиввни иг иьхода на делаги иит иsрични посичени в писмnни иsишгение на вцресата / 

ВЪЛПЕТЕ'1'ОЗИ ЕКЗЕМГIЛНР ПА СЪДА ВЕДНАI'А СJ1ЕД СЪС7'АВЯНЕТО МУ! 
yM83i1H11N Зи в(гЬЧгг'1'еJ1Я: ' 
ГРАЖДАНСКИ 11РОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
Чл. 44. (1) връшие:гнг )досгоыерниа с подппсц си дагдга и иа•тна иа ирыгынмеш. какго и ысцчюг деiiсгыпн ы-ьи връзки с врьчв,щего. 1'uii 
итбенизив ы качесгииw ыа,вщеги на кисти е ирыгени съи6щениеги. cnen кагд изискыа т - ивги )дистииериваме на canw;maxucrra иу. чрсз 
нредсгавине на дикрагенг за салгащчнист. Пры игкт за мрецстаинне ив.шю лiента sa самиrщчнист иръчнтеiми мипе да птiскн tъдеiiствмиги 
на 1•аавни дирещин ,Алранti" ири мищгtлерсгиига на и(іависьдпего. 1год) чиге;гиг еъщо ѕдип-овериин с iюдппса сп. че е пи:пчиа 
сьибщенвеги. Огьв'rы да се црвелге къибщсниеги cu игбелизии ы разщккаги и се lдисгиыернид с иидгита нн ырьшпе%iи. Огмдзы ии 
iшнучытели не зпсига редиинистги нпвръчванеги. 
Чл. 51. (3) Адвиеагы пе ыипе дц ит'каже гюл Іаыанеi и на съи`ощещiето на сиии диыергнеп. исвен сtед оnиглине на иълни.иощнити пи реца 
на чл. 35. иткаь иг вь:щимищце ии vi. 36, какт ц кигнт ит иыщингощнити неды) смыигини лцчц, че ие се иiмасн за инсганшгитв, зи киню е 
мрвзииииьнети. Оiкатьт на ацвиката да прпелtе сьибщещtети се итбегтаьа и pssmicnaтa ы се уцостииерииа с виццвса на иръюпеан. Откты 
незпсигаредиынисгга мв иръчианеги. 

АдмИНИСТРАт'ИВНОПРОЦЕСУАЛВН кОдN:КС 
ьЬь г37. (1) Съи6щещiнта се иръчиат на гражданщг па ацресд на кoiiiu е бид ирвшиин за ггисдецен vьт и приизыиде'гыоти ире;а 
адапщвсгрвтпвюгн ирган. исыин ики по де.поти е гтсичи;i друг цдрес. Когаю o ьршгзиидтиити пред адлщмпсгрцгввипн ирган грапданиньт 
е иредисгаииа пмфирмацинги ни •г.ь 1вц шг. 4, сьийщеюгнiи се връчиаг ии юзіг ред. исвен ако не гwсичв др)ги ци це:готв. Ктаьи 
грггм:сиюгнът не с ушсгышi в вртгчыидствити цред адлгинисграгиынии иргам шщ ме и ыосочид вифирмаццнга гю чcг. 18а. шг 4. ьъибщенцнпг 
се ьръчиат иа напгиищин лп пцрес, a иры тщса на такьи - на ииигииннци лр :щрес. 
(3) Кигаго nраны u ириьзвоцсгвоти се предегаыгниаг иг ибщ ыъпнилтщщь щщ иредсггши-ил. съийщаиамеги се пзыършвн •iрез иего 
(4) Изиън сьрчаие ии шг. l- 3 Сьиощехинтв сс ирьчьвг ио pena на чп. 1 ка, гш. 7-- 1. 
(5) Киг:гго съобщнвамеги не лшиге да се взвършв цир;щц това, че стрвцвгд ц:щ тiце'го. кивти следва да се прцзиие. гглгв нецзвестен ацрес. 
съибщещге'го ге iщпаии на гвбли-т за е.ъибщеюгн щщ се цуачвк~ыа в Игпернт прангщвiв на съца че срик не цо-крпiък иг 7 дюi. Когши 
егранагд е ирiииианц чрез зшгеиыане на съибщениеги ии peoo ни •иь 1 Ha, вн. 9, какги м ии iиречещге иърыи, сдец uatu усгвниии редииноспи 
на напрвыенити пи тчи начщг съибщещге, еъцвг ра:fниреица гъи6щениати да се прп!roлси ю.м цеiшти п на:щичаии исибен прецсгащггец на 
р:рнискп на ж:сi6тгид:иедн. възнагр:икдещгети на исибенщг прецсгцывтел се иыреде;щ ит еъцп съиор;ини фиюическага в ириввага иiомгтс г 
нв деьити. като разиырвг ва иъзюцражденпею лtипе да йъде п iтд пщнпишщнн зв ьъитвигнни впд рабити съгццсно •и, 36. шг. 2 от 3акигщ 
за а.7виквпратд, ни uu ыи-)пеп<и т еднц итирн иг него. 
Чл. 13в. (3) дикwгnиw не е ирецвидено други и гизн кицекс, съдейннiе акгивс iuw кнгиката по цедиги се сьоощгыат на етргиипе 
чрез мзпращане ма цретгсв iш реца на чл. 137 

Ацминистративен сьц - Сгара Загора 

1Т.СТАРА ЗА1'U1'А БУЛ.РУСКИ № 44 
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Ацминисгративно огцеление 1 еъстав 
No на страната в списькц 

на лицита за призиваване 2 

12.8.2022 Г. 

С Ъ О Б Щ Е Н 

до оБщински с ьввт кАзАнл ьк 
като Ответник 
Uбласг СТАРА 3АГUРА ГР.КАЗАИJI'ЬК 

Ацминис ригивно цело № 
47г/2022г, 

I IIIIIIII III IIIII IIIIII IIItII IIIII II IIIIIIII II IIII 

К41 DN.PUL 

ейЕ? 
И Е 

лзл.ьк 
р  Ос - Уs50Z 
 2©~2 е. 

Приложенv, връчваме Ви ирепис or Олрецеление Nб 533/12.и.2022г., 
иосгановено от Адщинисiрагивен съд - С•гара Загора, Админисграгинно огцеление 
1 съсгав по Админисграгивно дело № 472/2022г. 

Определение•го може да бъде обжалвано, както е посочено в него. 

С писмена м(lлба можете да заиви ге желание да паlзвате правна помощ, 
ири нелбходимосг и 1lраво за това. 

Забележкл: J1ица, чрез кои 1v ue може да бъде врьчено съобщението, 
сы ласно чл.46, ал.3 or Г17К гвоРги Л. гЕоигиЕв 
/ насрещнн етранв. лицп, заингересиьвни ит иsхида ны целити ьиiи изрични посичени в иисмсни ызныление на ацрасмта / 

Забележкя: Вижте указанияти на гьрбд на съобщениети. 

,Цоггъ7гненне съгл. чд.5 сог? on: Hcrpedbcr N 7/2ПП8 М!l UC'Т4ВЯ Ь'ЕЗ РАЗ(7l67К/_{АП6.лссигбаnга на Геоpгы 
l/анснiогпов Георгиев оnг гр.Казанлък протдв Ренгенне N 72Ч/30.0б.20?2г по гграгномол N-° l на 
Uби{ггнс•кгг с•ъвеnг Каrиюгьк, ггоридгг неоrrгспграннвине нсг нередовногnггг. ПРЕКNА ТЯЬ'А nроизводеnгвоnю 
ио адм. d.N 472/ 202Зг HO анга а ни Адлгггниепгрегпгггьен съд С nraper .3пгора. Онредеяен uenro nод.ге.ж гг на 
оо":гк'алване с• чпс гина ок сигба в 7-дневен ерок онг съоо"гryсгысгнеnго мр нгг с•nгрггниггге стред BAC. 

СЕКРЕТАР:  
/ Н.НИКО)ЮВА / 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ №533 

гр.Стара Загора, 12.08.2022г 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на 
дванадесети август през две хиляди двадесет и втора година, първи състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА ТАБАКОВА 

като разгледа докладваното от съдия БОЙКА ТАБАКОВА 
адм.д. № 472 по описа за 2022 година, за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството по делото е образувано по жалба от Георги Панайотов 
Георгиев от гр.Казанлък против Решение № 729/ 30.06.2022г по протокол № 1 
на Общински съвет Казанлък. 

С разпореждане от 20.07.2022г жалбата е оставена без движение за 
отстраняване на нередовност на основание чл.151, т.3 от 
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. На подателя е даден 7-дневен 
срок да внесе по сметка на Административен съд - Стара Загора държавна 
такса в размер на 10 или да я заплати на ПОС терминал в деловодството на съда 
и в същия срок да представи платежния документ за внесената държавна такса 
по делото. 

Съобщението за указанията е получено лично от жалбоподателя на 02.08.2022г. 
В дяления 7-дневен срок, изтекъл на 09.08.2022г /присъствен ден1, какго и до 
настоящия момент, установено при извършена служебна проверка, посочената 
нередовност не е отстранена. 

Поради това съдът счита, че с оглед неизпълнените указания следва да 
остави без разглеждане подадената жалба и да прекрати образуваното въз 
основа на нея производство. 

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3 вр. чл.151, т.2 и т.3 от АПК 
СЪДЪт 

ОПРЕДЕЛИ: 



2 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГJIЬЖДАНЕ жалбата на Георги Панайотов Георгиев от 

гр.Казанлък против Решение № 729/ 30.0б.2022г по протокол № 1 на 

ОбщиIIСки Съвет КазанлЪК, паради неотСтря.НЯване на иерсдовllпСти. 

ПРЕКРАТЯВА производството по aдwl.д.№ 472/ 2022г по описа на 
Административен съд Стара Загора. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-диевен срок от 

съобщаването му на страните пред ВАС. 

ПРЕДСЕДА"1'ЬЛ: 


