
 

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 № 402 по описа за  2009 година 

докладвано от  Съдия Василка Желева 

на именното повикване в 11.09 часа  се явиха: 
 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н. А. Н., редовно уведомен от предходно съдебно 

заседание не се явява. 

 В залата се явява адв. Р. А. Г., определен за адвокат за осъществяване на 

правна помощ на жалбоподателя, видно от уведомително писмо изх. №687-

С/11.08.2009г. на А. колегия – Хасково. 

 ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. НАЧАЛНИК ГПУ –С., редовно уведомен не се 

явява и не се представлява.  

 Преди даване ход на делото, съдът намира, че следва да назначи особен 

процесуален представител на жалбоподателя Н. А. Н. по допусната с 

определение от закрито заседание  правна помощ в лицето на определения 

адвокат вписания в националния регистър за правна помощ Р. А.Г.  

 Предвид на което, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

 НАЗНАЧАВА адв. Р. Г. за процесуален представител на жалбоподателя 

Н. А. Н. по адм.дело №402/2009г. по описа на Административен съд - Хасково 

до окончателното му приключване.  

 Освен това намира, че с определение от 07.08.2009г. на 

Административен съд – Хасково са формирани мотиви по повод 

основателността на искането за освобождаване на жалбоподателя Н.А. Н. от 

заплащане на държавна такса, но съдът не се е произнесъл с изричен диспозитив 

по това искане и като възприема изцяло тези мотиви, съдът счита, че искането е 

подкрепено с надлежни доказателства, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ОСВОБОЖДАВА жалбоподателя Н. А.Н. от внасянето на държавна 

такса по адм. дело №402/2009г. по описа на Административен съд – Хасково. 

 Адв.Г. – Запознат съм материалите по делото. 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. 

 Съдът докладва допълнително постъпилите писмени документи от 

административния орган.  

 Адв.Г.  – Госпожо съдия, моля да се приемат допълнително постъпилите 

писмени доказателства от ответника. Считам, че жалбата е допустима, тъй като 



 

няма данни за срока, в който е подадена същата чрез ответника. Въпреки това 

жалбата е изпратена от ГПУ – С. и е постъпила в съда, поради което следва да 

се счете подадена в срок. Считам, че Държавната агенция за бежанците 

осъществява правомощията си  право по ЗУБ и на посоченото основание в 

писмото лицето е освободено от дома и съответно в рамките на производството 

пред цитираната агенция жалбоподателя следва да бъде настанен от нея, а не в 

СДВНЧ.   

 По доказателствата, съдът  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателства по делото:  писмо рег. №ХВ-

6477/28.08.2009г., копие от пощенски плик и писмо рег. №10883/04.09.2009г.  

 Адв. Г. – Нямам искания за събиране на доказателства. 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.Г. – Госпожо съдия, считам, че доводите на жалбоподателя относно 

обжалваната Заповед № ОЧ-26/07.07.2009г. на Н. ГПУ- С., Директора на РДГП 

– Е. са основателни. Действително в мотивите е посочено кратко и не е 

конкретно посочено на какво основание и на какви фактически основания се 

издава заповедта.  Допуснато е предварително изпълнение, като от мотивите на 

заповедта се установява, че тя е издадена във връзка с другата заповед, а именно 

за принудително отвеждане до границата на Р.Б. на лицето Н. А. Н.. Тъй като 

закона предвижда налагането на тази принудителна мярка заповедта е 

законосъобразна, доколко е във връзка с тази заповед, но мотивите са твърде 

общи и фактически основания не са изложени изчерпателно, поради което 

следва да бъде отменена.    

 Да се издаде препис от протокола на процесуалния представител на 

жалбоподателя. 

 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.  

 Заседанието приключи в 11.14  часа.  

 Протоколът се изготви на 08.09.2009г. 

  

 

СЪДИЯ:        Секретар:  


