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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.
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