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П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 01.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  

проведено на първи септември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 

                                                     
 

При участието на секретаря: А.Л. 

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

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

докладвано от съдия Кремена Костова-Грозева 

на именното повикване в 10.00 часа се явиха: 
 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.З., редовно призован, не се явява. За него се явява 

адв.А.С., определен от АК – Х. за осъществяване на правна помощ. 

 ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ГПУ-С., редовно призован, не се 

явява и не изпраща представител. 

 Съдът счита, че определения от АК – Х. Адв.С. следва да бъде назначен за 

процесуален представител на жалбоподателя К.З. по реда на Закона за правната помощ, 

поради което 

     О П Р Е Д Е Л И :  

 НАЗНАЧАВА адв.А.С. от АК – Х., вписан под №2899 в Националния регистър 

за правна помощ за процесуален представител на жалбоподеля К.З. 

 Адв. С. – Считам, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да 

се дава, тъй като аз не съм разговарял с моя доверител, какви са неговите основания за 

депозиране на жалбата срещу заповедта за принудително настаняване. По данни на 

служител от дома, същия е бил изведен от там и никой не знае къде е. Самата заповед 

може да бъде без правно основание, а и самото неявяване на ответника ГПУ – С., които 

са издали обжалваните заповеди, също ми дава основание да Ви моля да не давате ход 

на делото в днешното съдебно заседание и същото да бъде отложено за друга дата за 

представяне на допълнителни доказателства. Още повече, че на мен лично не ми е 

известно К.З., гражданин на А., започнал ли е процедурата за добиване на статут на 

бежанец в РБългария, а това е от съществено значение за настоящото дело. Моля да не 

давате ход на делото и да отложите същото за представяне на допълнителни 

доказателства от страна на ГПУ – С. и да ми дадете възможност да се срещна и да 

организирам защитата с моя доверител. 

 С оглед редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са налице 

процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради 

което 

     О П Р Е Д Е Л И :  

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 Докладва се жалбата. 

 Адв.С. – Да се приемат представените по делото доказателства. 
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 Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал по делото 

приложените от административния орган писмени доказателства. 

 С оглед направеното искане за даване на възможност за личен контакт с 

жалбоподателя  К.З. и за събиране на доказателства, които са от значение за 

основателността и допустимостта на жалбата направени от процесуалния представител 

на жалбоподателя, съдът намира същите за основателни. 

 Водим от горното, съдът 

     О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото изпратените с административната 

преписка писмени документи, а именно: писмо до Началник СДВНЧ – Б. с рег.№9149, 

екз.1 от 24.07.2009г.; писмо до Началника на ГПУ- С. с рег.№9117, екз.1 от 

24.07.2009г.; заповед относно принудително отвеждане на чужденец до границата на 

РБългария с рег.№ОЧ-53, екз.1 от 24.07.2009г.; заповед относно принудително 

настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци   към Дирекция 

“Миграция”-ГДОП с рег.№ОЧ-54, екз.1 от 24.07.2009г.; ксерокопие на плик с баркод 

9650000017205; приемно-предавателен протокол от 25.07.2009г.; заповед относно 

възлагане на функции по издаване на заповеди за налагане на принудителни 

административни мерки от ръководни служители в РДГП- Е. с рег.№775, екз.2 от 

16.06.2009г; пощенски плик с клеймо от 26.08.2009г. 

 ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да 

осъществи личен контакт с жалбоподателя  К.З., както и да представи нови 

доказателства, които са от значение за основателността и допустимостта на жалбата. 

 Видно от разпореждане на съда от закрито заседание от 24.08.2009г., на 

административния орган са били дадени указания да представи доказателства за 

оправомощаването на Зам. Началника на ГПУ– С. с правото да издава заповеди по реда 

на ЗЧРБ. До настоящия момент, това обстоятелство не е удостоверено. 

Наред с това, съдът счита, че следва да укаже на жалбоподателя, да представи 

доказателства относно обстоятелството, дали е спазен тридневния срок за оспорване по 

чл.46А, ал.1 от ЗЧРБ, с оглед удостоверяване на допустимостта на оспорването на 

заповедта. В противен случай, съдът ще приеме оспорването за недопустимо.   

Водим от горното, съдът 

     О П Р Е Д Е Л И :  

 УКАЗВА на административния орган да представи заверени доказателства за 

оправомощаването на Зам. Началника на ГПУ– С. с правото да издава заповед по реда 

на ЗЧРБ.   

 УКАЗВА на жалбоподателя да представи доказателства, че е спазен тридневния 

срок за оспорване по чл.46А, ал.1 от ЗЧРБ, с оглед удостоверяване на допустимостта на 

оспорването. 

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 10.09.2009 година от 10.00 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени. 

 Заседанието приключи в 10. 08 часа. 

 Протоколът се изготви на 01.09.2009 година. 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 

 


