
 

П Р О Т О К О Л 

гр.Хасково, 08.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно  заседание  

проведено  на  осми септември 2009 година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

Членове:   
                                         

 

При участието на секретаря: М.Ч. 

и прокурора: …………………….…………………………….………… 

сложи за разглеждане  адм. дело № 399 по описа за  2009 година 

докладвано от  Съдия Василка Желева 

на именното повикване в 11.02 часа се явиха: 
 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х. М., редовно уведомен от предходно 

съдебно заседание не се явява. Вместо него се явява адв. П. - назначен 

за особен представител по делото.  

 ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. НАЧАЛНИК ГПУ –С., редовно уведомен 

не се явява и не се представлява.  

 Адв.П. - Да се даде ход на делото. 

 Съдът счита, че не са налице пречки за даване ход на делото, 

поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 Докладва постъпилите допълнително от административния орган 

писмени доказателства, а именно писмо рег. №8701/10.07.2009г. и 

разписка подписана от М. П. 

 Адв.П. – Да се приемат като доказателства по делото, 

допълнително изпратените писмени документи. Нямам искания за 

събиране на доказателства. 

 Съдът намира, че на първо място следва да се произнесе изрично 

с определение по молба на жалбоподателя Х. М. за освобождаването му 

от заплащане на държавна такса, като с определение от 10.08.2009г. на 

Административен съд – Хасково са формирани мотиви по повод 

основателността на това искане, но съдът не се е произнесъл с изричен 

диспозитив по същото и като възприема изцяло тези мотиви, 

настоящият съдебен състав счита, че искането е подкрепено с надлежни 

доказателства, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ОСВОБОЖДАВА жалбоподателя Х. М. от внасянето на държавна 

такса по адм. дело №399/2009г. по описа на Административен съд – 

Хасково.  

 По доказателствата, съдът 



 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателства по делото писмо рег. 

№8701/10.07.2009г. и разписка подписана от М. П.. 

 Адв.П. – Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се 

приключи.  

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, 

поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Адв.П.-  Уважаема госпожо Председател, моля да отмените 

обжалваната заповед, считам, че са налице отменителните основания за 

това. На първо място, въпреки изричното определения от предходно 

съдебно заседание на съда, в насока за представяне на писмени 

доказателства удостоверяващи компетентността на органа издал 

обжалвания административен акт такива не постъпиха и в днешното 

съдебно заседание. Само на това основание заповедта, следва да бъде 

отменена, като издадена от некомпетентен орган.  Отделно от това в 

заповедта бланкетно се сочат текстове от  ЗЧРБ, като в същата няма 

абсолютно никакви фактически и правни съображения за издаването на 

тази заповед. Константната съдебна практика на ВС и на ВАС сочи, че 

бланкетното посочване на текстове от нормативните актове по 

същество е липса на мотиви.  Ето защо и на това основание считам, че 

заповедта следва да бъде отменена. Моля за решение в този смисъл.  

 Да се издаде препис от протокола на процесуалния представител 

на жалбоподателя.  

 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.  

 Заседанието приключи в 11.07  часа.  

 Протоколът се изготви на 08.09.2009г. 

  

 

СЪДИЯ:        Секретар:  

 


