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До ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК  , О . ,  20 ?.  г 
като Ответник 

Област СТАРА ЗАГОРА ГР.КАЗАНЛЪК 

Приложено, връчваме Ви препис от Определение № 589/15.9.2022г., 

постановено от •Административен съд - Стара Загора, Административно отделение 

V състав по Административно дело № 410/2022г. 

Определението може да бъде обжалвано, както е посочено в него. 

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.3 от ГПК гвоРги П. ги0РГИЕв 
/ насренага страна, лица, заинтересоваин от изхода на делото или изричио посочени в писмеио изявление на адресата / 

3абележка: Вижте указанията на търба на съобщението. 

Допълнение съгл. чя.5 ал.2 от Нарвдба N_°7/2008 МППРЕКРАТЯВА производството по адм. дело N_° 
410/2022г. по описа на Административен съд — Стара Загора, образувано по жалба на Гворги 

Панайотов Георгиев от гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев" N_° 37, ап.2, против Решвние N_° 690 от 

26.05.2022г. на Общински съвет — Казанлък, поради откаs от оспорванвто. Опредвлението подлвжи 

на обжапване с частна жалба првд Върховния административен съд в 7-дневе 

съобщаването му на страните.
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О.П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№ 589 15.09.2022г. град Стара 3агора 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на 
петнадесети септември през две хиляди двадесет и втора година, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА ТАБАКОВА 

ЧЛЕНОВЕ: ИРЕНА ЯНКОВА 
РАЙНА ТОДОРОВА 

при секретар и с участието 
на прокурор като разгледа 
докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 410 по описа за 
2022г., за да се произнесе, съобрази следното: 

Производството по административно дело № 410/ 2022г. по описа на 
Административен съд - Стара 3агора е образувано по жалба на Георги 
Георгиев от гр. Казанлък, , против Решение № 690 от 
26.05.2022г. на Общински съвет - Казанлък. 

По делото е постъпила писмена молба вх. № 4929/ 18.08.2022г. от 
жалбоподателя Георги  Георгиев, с която заявява, че на основание 
чл.155 прави отказ от оспорването на Решение № 690 от 26.05.2022г. на Общински 
съвет - Казанлък и моли съдебното производство по делото да бъде прекратено. 

Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1, предл. второ и ал.3 от АПК, 
приложима на основание чл.184 от АПК, при всяко положение на делото 
оспорващият може да се откаже от оспорването изцяло или отчасти, като когато 
отказът от оспорването е извън съдебно заседание, същото следва да бъде 
направено с писмена молба. Съблюдавайки принципа на диспозитивното начало и 
обусловеността на съдебната защита на накърненото право или законен интерес от 
волята на лицето, което я търси, съдът намира, че с оглед изрично направеното 
волеизявление за отказ от оспорването, обективирано в подадената молба вх. № 
4929/ 18.08.2022г., са налице предпоставките на чл.159, т.8 от АПК за прекратяване 
на производството по делото. 



Водим от горното и на основание чл.159, т.8, предл. второ във вр. с чл.155, 

ал.1 и ал.3 във вр. с чл.184 от АПК, Старозагорският административен съд 

ОПРЕДЕЛИ: 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 410/ 2022г. по описа на 
Административен съд - Стара 3агора, образувано по жалба на Георги 
Георгиев от гр. Казанлък, , против Решение № 690 от 
26.05.2022г. на Общински съвет - Казанлък, поради отказ от оспорването. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния 
административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ЧЛЕНОВЕ: 1. 


