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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
гр. Хасково, 29.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание  проведено  на двадесет и девети септември две хиляди 

и девета година в състав:  
 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА                                                     

                                          
 

При участието на секретаря: А.Л………………....…………...…………….… 

и прокурора: ..…………………………….…….…..…..сложи за разглеждане 

адм. дело № 403 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 

на именното повикване в 11.13 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.Х.,  редовно призован, се явява лично и с адв. А.В., 

определен от АК – Х. като процесуален представител на жалбоподателя по делото.  

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ГПУ-И., редовно призован, не се явява и не 

изпраща представител. 

 Съдът като взе предвид, че жалбоподателят е чужд гражданин  и не владее 

български език счита, че за нуждите на съдебното производство следва да му бъде 

назначен преводач от арабски език. 

 Водим от това, съдът 

     О П Р Е Д Е Л И : 

НАЗНАЧАВА в качеството на преводач на жалбоподателя А.М.Х. преводач 

Т.А.К., който да извърши превод в съдебно заседание от български език на арабски и 

обратно, при възнаграждение в размер на 20 лв., платими от бюджетните средства на 

съда /изд.РКО/. 

Съдът пристъпи към снемане самоличността на преводача. 

Т.А.К. – /снета самоличност/. Предупреден за отговорността по чл.290, ал.2 от 

НК. 

ПРЕВОДАЧЪТ Т.А.К. – Владея писмено и говоримо български и арабски език. 

Приемам да бъда преводач по делото. 

По хода на делото:  

 Адв.В. - Да се даде ход на делото.  

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Х. /чрез преводача/ - Да се даде ход на делото. 

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

поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

Докладва се жалбата. 

Адв.В. - Поддържам жалбата така както е предявена. Моля да приемете 

представените от ГПУ – И. писмени доказателства.  

По доказателствата, съдът счита, че следва да приеме всички писмени 

доказателства, съдържащи се в преписката по издаване на двата оспорени 

административни акта, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И  : 
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ПРИЕМА като доказателства по делото всички писмени доказателства, 

съдържащи се в преписката по издаване на двата оспорени административни акта, а 

именно: декларация за материалното и гражданско състояние, във връзка с искане по 

чл.83, ал.2 ГПК от 20.07.2009г.; докладна записка с рег.№7463, екз.3/17.07.2009г.; 

предложение относно налагане на принудителни административни мерки на чужд 

гражданин по ЗЧРБ с рег.№7425/16.07.2009г.; заповед относно принудително 

отвеждане на чужденец до границата на РБългария с рег.№ ОЧ-13/17.07.2009г.; заповед 

относно забрана за влизане в РБългария на чужденец с рег.№ОЧ-14/17.07.2009г.; 

заповед относно принудително настаняване в специален дом за временно настаняване 

на чужденци с рег.№ОЧ-15/17.07.2009г.; писмо с вх.№2902/10.08.2009г.; заповед 

относно определяне на длъжностни лица от РДГП – С. да издават заповеди за налагане 

на ПАМ по чл.39а, т.1 и т.2 от ЗЧРБ с рег.№1349/01.07.2009г.; заповед за съпровождане 

на лица с вх.№ 3199, екз.1/22.07.2009г.; приемно-предавателен протокол от 18.07.2009г. 

 Адв.В. – Госпожо председател, след като Вие приехте тези писмени 

доказателства искам да направя едно възражение за нищожност на процесните 

заповеди с №№ОЧ-13/17.07.2009г и ОЧ-14/17.07.2009г. по следните съображения: на 

първо място предложението, което е изготвено от ГПУ-Н.с. с рег.№ 7425/16.07.2009г. е 

подписано и направено от неидентифициран правен субект, тъй като самото 

предложение е подписано с запетая, без да са представени доказателства, този който е 

правил това предложение и го е подписал има ли упълномощаване от Началника на 

ГПУ- Н.с. и в каква насока се тези упълномощавания. На второ място заповеди с 

№№ОЧ-13/17.07.2009г и ОЧ-14/17.07.2009г. са незаконосъобразни и нищожни и на 

собствено основание, тъй като съгласно чл.44 от ЗЧРБ за издаването на принудителни 

административни мерки са посочени конкретно длъжностните лица, които могат да 

издават такива принудителни административни мерки и правото им да упълномощават 

други длъжностни лица с това право. Със заповед, която вие сте изискали с рег.№ 

1349/01.07.2009г.на Директора на Регионална дирекция “Гранична полиция” – С. е 

посочено, че упълномощените длъжностни лица, в това число и комисар Х.Т. – 

Началник на ГПУ – И. имат право да издават принудителни административни мерки по 

чл.39а, т.1 и т.2 от ЗЧРБ, а процесните заповеди, които ние разглеждаме са извън 

посочените правомощия, т.е те се явяват издадени от упълномощени длъжностни лица, 

но извън предоставените правомощия. В тази връзка, считам за необходимо да направя 

искане да се изиска служебно от съда писмено становище от Председателя на 

Държавната агенция за бежанците относно резултата по молбата на жалбоподателя за 

предоставяне статут на бежанец или хуманитарен такъв, тъй като това становище или 

решение на Държавната агенция за бежанците ще определи и по-нататъшната съдба на 

процесните заповеди, които ние днес разглеждаме. Ако то е положително, дори и да са 

уважени заповедите, няма да бъдат изпълнени. Считам, че това искане се явява 

преюдициално по отношение на по-нататъшния ход на делото за изясняване същността 

на оспорваните процесни заповеди.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Х. /чрез преводача/ - Съгласен съм с това, което казва 

адвокатът ми. Нямам искания за други доказателства.  

Съдът намира, че направеното доказателствено искане да се изиска официална 

справка дали на жалбоподателя е предоставен статут на бежанец в РБългария следва да 

се остави без уважение, тъй като не е относимо към предмета на делото. Дори и на 

жалбоподателя да е предоставен статут на бежанец, това обстоятелство би имало 

значение за изпълнението на издадените административни актове, които се оспорват, 

но не би повлияло на тяхната законосъобразност, поради което съдът намира, че следва 

да остави без уважение така направеното искане. Във връзка с направеното възражение 

за некомпетентност на органа издал оспорените административни актове, съдът счита, 
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че следва да изиска от ответната страна в 3-дневен срок от получаване на съобщението 

писмени доказателства, удостоверяващи компетентност на административния орган за 

издаване на оспорените административни актове, като го предупреждава, че в противен 

случай ще приеме, че актовете са издадени при липса на материална компетентност. 

Водим от горното, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се изиска официална справка дали 

жалбоподателя  А.Х. е получил статут на бежанец в РБългария като неотносимо към 

предмета на спора. 

ПОСТАНОВЯВА да се изиска в 3-дневен срок от получаване на съобщението от 

административният орган писмени доказателства, установяващи компетентността на 

административния орган да издаде оспорените административни актове, като го 

предупреждава, че в противен случай ще приеме, че актовете са издадени при липса на 

материална компетентност. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.10.2009 година от 10.00 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени. 

Заседанието приключи в 11.30 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:      Секретар: 

 


