
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 17.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети 
септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ИВА БАЙНОВА 
                             Членове:         
   
При участието на секретаря М. Ч. 
и прокурора …………………………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане адм.дело № 416 по описа за 2009 година 
докладвано от Съдия Ива БАЙНОВА 
на именното повикване в 10. 17 часа се явиха: 
 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И. Х. М. действащата лично за себе си и като законен 

представител на Х.Х.М., редовно призована не се явява.  

 ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. НАЧАЛНИК ГПУ-С., редовно призован не се явява и не се 

представлява.  

 В залата се явява адв. П.Н.П., определен за адвокат за осъществяване на правна 

помощ на жалбоподателката, видно от уведомително писмо изх. №730-С/25.08.2009г. на 

Адвокатска колегия – Х. 

 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 жалбоподателката И.Х.М. по допусната с определение от 

закрито заседание  правна помощ в лицето на определения адвокат вписания в 

националния регистър за правна помощ П.Н.П. 

 Предвид на което, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

 НАЗНАЧАВА адв. П. П. за процесуален представител на жалбоподателката И. Х. 

М. по адм.дело №416/2009г. по описа на Административен съд – Хасково до 

окончателното му приключване.  

 Адв.П. – Запознат съм материалите по делото. Да се даде ход на делото. 

 Съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден само по отношение на 

жалбата на И.Х.М., в личното й качество, тъй като съдът констатира, че  така подадената 

от същата жалба в качеството й на законен представител на малолетното дете Х.Х.М. не 

е допустима. Видно от текста на оспорена Заповед № ОЧ-13/25.06.2009г. принудителното 

отвеждане до границата на Р.България е разпоредено само досежно И.Х.М., а не и 

досежно детето. Предвид горното, съдът счита, че по отношение на Х.Х.М. липсва годен 

за обжалване акт, поради което жалбата в тази част следва да се остави без разглеждане и 

производството по делото се прекрати. Наред с това ще следва да се заличи от списъка на 

лицата за призоваване жалбоподателката И.Х.М. като законен представител на Х.Х.М. 

 Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х.М. като законен представител на 

Х.Х.М. срещу Заповед № ОЧ-13/25.06.2009г. на Началник ГПУ – С., като недопустима.  

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №416/2009г. по описа на 

Административен съд – Хасково в тази му част. 



 ЗАЛИЧАВА от списъка на лицата за призоваване И.Х.М. като законен 

представител на Х.Х.М. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на 

Р.България в 7-дневен срок от днес за жалбоподателката и в същия срок от съобщаването 

за ответната страна. 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО в частта относно жалбата подадена от И.Х.М. 

действащата лично за себе си. 

 Докладва се делото. 

 Адв.П. – Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата. Нямам искания за 

събиране на други доказателства.  

 По доказателствата, съдът  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: заповед №ОЧ-13/25.06.2009г., заповед 

рег.№ОЧ-14/25.06.2009г., копие от пощенски плик, молба от 26.06.2009г., декларация от 

29.06.2009г., писмо рег.№8015/25.06.2009г., приемо-предавателен протокол от 

26.06.2009г., заповед за задържане рег.№344/24.06.2009г., ведно с разписка.   

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

 Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други 

доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв.П. – Госпожо Председател, моля да уважите жалбата подадена от моята 

доверителка, в същата са изложени достатъчно подробни съображения, които моля да 

имате предвид при произнасяне на съдебния акт. В този смисъл моля за Вашето решение.  

 Съдът ще постанови решението си в законоустановения срок.  

 Заседанието приключи в 10.23 часа.  

 Протоколът се изготви на 17.09.2009 г. 

 

 

СЪДИЯ:        Секретар:  

 


