
П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 01.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на първи 

септември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

Членове:         
 

             

При участието на секретаря Д.А. 

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

сложи за разглеждане адм. дело № 427  по описа за 2009 година  

докладвано от  съдия П. Желева 

на именното повикване в 10.28 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. М. Х., редовно призован, явява се лично с адв. Т. З., 

определена за оказване на правна помощ на жалбоподателя по делото. 

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

призован, не се явява и не изпраща представител. 

 По делото е призован в качеството на преводач Ж. К.. 

 Съдът като взе предвид, че жалбоподателят А. М. Х. не владее български език, 

счита, че за нуждите на съдебното производство на същия следва да бъде назначен 

преводач, който да извърши превод в съдебно заседание от български на арабски език и 

обратно, при възнаграждение в размер на 10 лв. за настоящото дело, платими от 

бюджетните средства на съда. 

 Водим от това, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 

 НАЗНАЧАВА в качеството на преводач Ж. К., който да извърши превод в съдебно 

заседание от български на арабски език и обратно, при възнаграждение в размер на 10 

лв., платими от бюджетните средства на съда. /изд. РКО/ 

 Сне се самоличността на преводача. 

 Ж. К. – Със снета по делото самоличност. Владея писмено и говоримо български и 

арабски език. Приемам да бъда преводач по делото. Предупреден за отговорността по 

чл.290, ал.2 от НК. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Х. /чрез преводача/ -  Владея арабски език и разбирам 

превода. 

 По хода на делото: 

 Адв. З. -  Ход на делото. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Х. /чрез преводача/ -  Да се гледа делото.  

 Съдът счита, че с оглед редовното призоваване на страните и неявяването на 

ответника, което не е по уважителни причини, намира, че не са налице процесуални 

пречки за даване ход на делото. Водим от това, съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  



 Докладва се жалбата. 

 Съдът разясни на жалбоподателя, че настоящото производство е образувано по 

жалбата му срещу заповед за принудително настаняване в специален дом. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Х. /чрез преводача/ - Поддържам тази жалба и искам 

делото да се разгледа. Вече 38 дни съм настанен в дома в Бусманци и си поддържам 

жалбата.  

 Адв. З. – Считам, че жалбата е допустима и е подадена в срок, тъй като изрично в 

същата е посочена дата 27.07.2009 г., като няма доказателства, че не е спазен срока за 

подаването й.  

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Х. /чрез преводача/ - Жалбата я предадох директно на 

отговорника на специализирания дом в Бусманци и те са я препратили до компетентния 

орган.  

 По въпроса за допустимостта на жалбата, съдът намира за установено следното: 

 Съдът като взе предвид, че жалбата е изпратена по пощата, по което 

обстоятелство страните не спорят и че административният орган въпреки дадените 

указания с разпореждане от 07.08.2009 г. и 27.08.2009 г.  да представи пощенския плик, с 

който е изпратена жалбата, не представя този плик, счита, че следва да се приеме за 

установено в настоящото производство, че жалбоподателят е оспорил акта с жалба, 

изпратена по пощата в срока за оспорване на административния акт, с оглед което 

жалбата се явява процесуално допустима. Водим от това, съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА за безспорно установен факта , че жалбата срещу оспорения акт е 

изпратена по пощата в срока за оспорване на акта, поради което жалбата се явява 

допустима. 

 Адв. З. - Уважаема госпожо съдия, поддържаме жалбата с едно уточнение, а 

именно, че става въпрос за искане за отмяна на Заповед рег. № ОЧ-46/24.07.2009 г. на 

Зам. началника на ГПУ – С., а не на директора, както е посочено в жалбата. Да се 

приемат доказателствата  по преписката. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Х. /чрез преводача/  - Нямам какво да допълня. Да се 

приемат доказателствата и желая да се реши бързо делото. 

 По доказателствата, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към административната 

преписката писмени документи, а именно: декларация за материално и гражданско 

състояние във връзка с искане по чл.83, ал.2 от ГПК, копие от пощенски плик до ХАС, 

писмо рег. № 10087/13.08.2009 г., Заповед рег. № ОЧ-45/24.07.2009 г. на Зам. началника 

на ГПУ – С., Заповед рег. № ОЧ-46/24.07.2009 г. на Зам. началника на ГПУ – С., молба 

вх. № БЦ-153/29.07.2009 г., копие от пощенски плик до ХАС, писмо рег. № 

9149/24.07.2009 г., приемо-предавателен протокол от 25.07.2009 г., Заповед рег. № 

775/16.06.2009 г. на Директор РДГП – Е. и копие от пощенски плик.  

 С жалбата е направено особено искане да се отмени допуснатото предварително 

изпълнение на заповедта за принудително настаняване в специален дом за временно 

настаняване на чужденци. 

 Адв. З. - Поддържам така направеното особено искане. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Х. /чрез преводача/  - Поддържам и това искане. 

 Във връзка с направеното искане за отмяна на допуснатото предварително 

изпълнение на оспорената заповед, съдът намира следното: 

 С оспорената заповед Зам. началника на ГПУ – С. е постановил принудително 

настаняване в СДВНЧ към Дирекция “Миграция” на чужденеца А. М. Х. – гражданин на 



И. Поради опасност от осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на заповедта 

е допуснал предварителното й изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.  

 В случая следва да се има предвид, че предварителното изпълнение на оспорения 

акт е допуснато по силата на закона - ЗЧРБ. Тъй като съгласно разпоредбата на чл.46а,  

ал. 1 от същия закон обжалването на заповед за принудително настаняване в специален 

дом не спира изпълнението й. Доколкото тази разпоредба се явява специална по 

отношение нормата на чл.44, ал. 3 от ЗЧРБ и не е предвидена възможност съдът да 

разпореди друго, искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на 

обжалваната заповед се явява недопустимо и следва да се остави без уважение. 

 Водим от това, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране предварителното изпълнение на 

оспорената заповед. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 

7-дневен срок от днес. 

 Адв. З. – Нямаме други доказателствени искания. 

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

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

О П Р Е Д Е Л И : 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

 Адв. З. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на доверителя ми 

срещу процесната заповед. Считам заповедта за незаконосъобразна по няколко 

съображения. 

 На първо място при постановяване на същата административният орган е 

допуснал нарушение на разпоредбата на чл.59, ал.1 от АПК, а именно не са изложени 

мотиви за постановяване на принудителното настаняване в специален дом на доверителя 

ми. Мотивирането на един индивидуален административен акт е задължение на 

административния орган и неспазването на това изискване води до незаконосъобразност 

на акта, което съответно е и основание за неговата отменя. На второ място в заповедта не 

са изложени фактическите и правни основания за постановяването на принудителното 

изпълнение, което е нарушение на административно-производствените правила, което е 

допуснато от административния орган, доколкото се нарушава правния интерес на 

доверителя ми,  свързан с личната му свобода и с правото му на свободно придвижване. 

В тази връзка моля да постановите решение, с което да отмените процесната заповед като 

незаконосъобразна. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Х. /чрез преводача/  - Аз не съм виновен и не съм 

престъпник. Аз съм дошъл тук в Европа, защото там откъдето идвам, животът не е лесен. 

Искам да живея свободен, а не в затвор. Надявам се да не ме оставяте в Бусманци.  

 Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

 Заседанието приключи в 10.58 часа.  

 Протоколът се изготви на 01.09.2009 година. 

 

 

 

 СЪДИЯ:                                                                       Секретар: 

 


