
 

П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 10.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на десети 

септември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА          

Членове:  

При участието на секретаря Д.А. 

и  прокурора ………………………………………………………………………… 

сложи за разглеждане адм.дело № 426 по описа за 2009 година 

докладвано от съдия В. Желева 

На именното повикване в 10.03 часа се явиха: 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К. З., редовно уведомен от предходното съдебно 

заседание не се явява. Вместо него се явява адв. С. - назначен за особен 

представител на жалбоподателя по делото.  

 ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА ЗАМ. НАЧАЛНИКА на ГПУ – С., редовно 

уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.  

 Адв. С. - Да се даде ход на делото. 

 Съдът счита, 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. 

 Съдът докладва постъпилите от административния орган писма с вх. №№ 

3181/04.09.2009 г., 3186/04.09.2009 г. и 3195/04.09.2009 г., ведно с приложените към 

същите писмени доказателства.  

Адв. С. – Поддържам жалбата. Запознах се с допълнително изпратените 

писмени документи, които вече се съдържат в кориците на делото, с изключение 

само на едно от тях и моля да се приеме.  

 Съдът намира, че следва да се произнесе изрично с определение по молбата 

на жалбоподателя К. З., обективирана още с подаване на жалбата, за 

освобождаването му от заплащане на държавна такса, тъй като с определение от 

закрито съдебно заседание от 18.08.2009 г. съдът е изложил мотиви по повод 

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

същото и като възприема изцяло тези мотиви на определението, настоящият 

съдебен състав счита, че искането е подкрепено с надлежни доказателства, поради 

което и на основание чл.83, ал.2 от ГПК  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ОСВОБОЖДАВА жалбоподателя К. З. от внасянето на държавна такса по 

адм. дело № 426/2009г. по описа на Административен съд – Хасково.  

 По доказателствата, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателство по делото писмо рег. № 10897/04.09.2009 

година. 



 

 Адв. С. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено 

от фактическа страна. Да се приключи.  

 Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради 

което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Адв. С. -  Уважаема госпожо председател, моля да отмените атакуваната 

заповед, поради нейната незаконосъобразност. В хода на производството се 

установи, че е нарушен чл.59, ал.2, т.4 от АПК, а именно заповедта не е мотивирана. 

Органът, който е издал заповедта е следвало по смисъла на императивната норма да 

се мотивира и да даде правните основания, които са наложили издаването на тази 

заповед. Тъй като това не е сторено считам, че на основание чл.59, ал.2, т.4 от АПК 

заповедта е незаконосъобразна и като такава ще моля да я отмените. Няма да 

излагам другите доводи, които са визирани в чл.  67 от ЗУБ и чл. 39а от ЗЧРБ, тъй 

като те се припокриват с това, което казах до този момент.  

 Моля да ми бъдат издадени преписи от протоколите от днешното съдебно 

заседание и от това, проведено на 01.09.2009 година. 

 Да се издадат преписи от протоколите от днешното съдебно заседание и от 

заседанието, проведено на 01.09.2009 г. на процесуалния представител на 

жалбоподателя.  

 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.  

 Заседанието приключи в 10.08  часа.  

 Протоколът се изготви на 10.09.2009 година. 

 

 

 СЪДИЯ:      Секретар:  


