
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 № 429  по описа за 2009 година  

докладвано от  съдия П. Желева 

на именното повикване в 10.58 часа се явиха: 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л. К. Ж., редовно призован, явява се лично с адв. Р. Г., 

определен 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 Л. К. Ж. 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 Л. К. Ж. /чрез преводача/ -  Владея арабски език и разбирам 

превода. 

 По хода на делото: 

 Адв. Г. -  Ход на делото. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л. К. Ж. /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. 



 Адв. Г. – Считам, че жалбата е допустима и подадена в срок относно заповедите, 

които се обжалват. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л. К. Ж. /чрез преводача/ - Не искам да бъда в Бусманци.   

 Съдът разясни на жалбоподателя, че настоящото производство е образувано по 

жалбата му срещу заповед за принудително настаняване в специален дом и заповед за 

принудително отвеждане до границата на Р.България. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л. К. Ж. /чрез преводача/ -  Поддържам жалбата.  

 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 актовете с жалба, 

изпратена по пощата в срока за оспорване на административните актове, 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 оспорените 

административни актове е изпратена по пощата в срока за оспорване на тези актове, 

поради което жалбата се явява допустима. 

 Адв. Г. – Госпожо съдия, поддържам жалбата в частта по т. 1 и т.3 относно 

оспорените административни актове, като към доводите в жалбата по т. 1 бих искал да 

добавя искане на основание чл.166, ал.2 от АПК за спиране на допуснатото 

предварително изпълнение на Заповед № ОЧ-49/24.07.2009 г. относно принудителното 

отвеждане на чужденец до границите на Р. България, тъй като разпореждането за 

предварително изпълнение на заповедта не е обжалвано отделно от заповедта и на това 

основание, а именно съгласно чл.166, ал. 2 от АПК бих искал да се спре предварителното 

изпълнение на тази заповед. Считам, че в жалбата е поискано да бъдат отменени 

обжалваните заповеди изцяло и поддържам това искане. Да се приемат доказателствата 

по приложената административна преписка.  

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л. К. Ж. /чрез преводача/ -  Идвам в България да искам 

убежище. Инвалид съм, от две години съм си изгубил паметта и искам да живея в мирно 

място. Смятам, че ще получа помощ от иракчаните, които са тук. Мястото, където живея 

няма закони и държавност, само убийства, грабежи и мародерства. Искам да живея в 

мирно място. 

 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-49/24.07.2009 г. на Зам. началника 

на ГПУ – С., Заповед рег. № ОЧ-50/24.07.2009 г. на Зам. началника на ГПУ – С., молба 

вх. № БЦ-147/29.07.2009 г., 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.    

 По направеното искане за спиране изпълнението  на Заповед рег. № ОЧ-

49/24.07.2009 г. на Зам. началника на ГПУ – С., направено на основание чл. 166, ал. 2 от 

АПК, съдът счита, че следва да даде възможност на процесуалния представител на 

жалбоподателя да изложи аргументи въз основа на кои нови обстоятелства се иска 

спиране на допуснатото с разпореждане принудително изпълнение. 



 Адв. Г. - В допълнение на казаното в жалбата в т. 1 са изложени доводи за 

приложение на чл.67, ал.1 от ЗУБ. В преписката по делото има молба до Държавната 

агенция за бежанците, с която лицето е поискало закрила от Р.България и предоставяне 

статут на бежанец. Във връзка с тези обстоятелства намира приложение чл. 67, ал. 1 от 

ЗУБ,  който е специална забрана за изпълнението на административни актове относно 

принудителни административни мерки, включително и принудителното отвеждане на 

чужденец до границите на Р. България. Докато влезе в сила решение на Държавна 

агенция за бежанците по повод поисканата закрила и производството по даване статут на 

бежанец, би следвало да не се превежда в изпълнение заповедта за принудително 

отвеждане на чужденец до границата на Р. България, тъй като това би представлявало 

опасност да се реализират правата по ЗУБ, поради което моля да бъде уважено искането. 

 По направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за 

спиране предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на 

органа, издал Заповед № ОЧ-49/24.07.2009 г. за принудително отвеждане на чужденеца 

до границата на Р.България, съдът намира за установено следното:   

 Съгласно чл.166, ал.2 от АПК, когато административният орган е допуснал 

предварително изпълнение на административния акт и същото е влязло в сила, съдът по 

искане на оспорващия може да спре изпълнението му, ако то би могло да причини на 

молителя значителна или трудно поправима вреда. Предпоставките, при които 

административният орган може да допусне предварително изпълнение са посочени в 

чл.60, ал.1 от АПК – случаите когато това се налага, за да се осигури животът или 

здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени 

интереси, както и при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено 

изпълнението на акта. Като изключение от основното правило на закона, възможността 

за предварително изпълнение на индивидуалните административни актове, издадени по 

реда на ЗЧРБ, се постановява директно от самия закон в изрично посочени хипотези на 

наложена принудителна административна мярка, каквито са визирани в разпоредбите на 

чл. 44, ал.4, вр. чл.46, ал.4. В конкретния случай в ЗЧРБ не е предвидено, че заповедите 

за принудително отвеждане по границата подлежат на незабавно изпълнение или че 

жалбата не спира изпълнението на акта, т.е. суспензивният й ефект не е изключен по 

силата на законова норма. Следователно, покриването на критериите по чл.60, ал.1 от 

АПК досежно предварителното изпълнение на акта не е допуснато от законодателя, а е 

предоставено на преценка на административния орган. Същият е длъжен да обоснове 

конкретните причини, налагащи изпълнението на акта преди влизането му в сила и кой 

от изброените критерии те покриват.  

 В настоящия случай, административният орган е посочил като мотив за 

изпълнение на акта преди влизането му в сила възможността да се осуети или сериозно 

затрудни изпълнението на заповедта. Съдът намира, че в конкретния случай са налице 

важни нови обстоятелства, а именно чужденецът е подал молба за придобиване на статут 

на бежанец, поради което това налага оставането му в страната до разрешаване на 

въпроса дали същия ще придобие такъв статут. С оглед подадената молба за придобиване 

на статут на бежанец, предварителното изпълнение на заповедта би му причинило 

значителни и трудно поправими вреди, поради което са налице предпоставките за 

спиране на предварителното изпълнение на заповедта.  

 Водим от изложеното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 

 СПИРА предварителното изпълнение на Заповед рег. № ОЧ-49/24.07.2009 г. на 

Зам. началника на ГПУ – С. за принудително отвеждане на чужденеца Л. К. Ж. до 

границата на Р.България. 



 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на 

административния орган с частна жалба до ВАС. 

 Адв. Г. – Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи делото. 

 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 : 

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

 Адв. Г. -  Уважаема госпожо съдия, считам, че с определението,  което беше 

постановено в днешното съдебно заседание за спиране предварителното изпълнение на 

цитираната по-горе Заповед № ОЧ-49/24.07.2009 г. се предотвратява опасността  лицето 

да не може да реализира правата си ЗУБ. Считам, че заповедта е законосъобразна, а също 

така и другата заповед за принудително настаняване в специален дом за временно 

настаняване на чужденци към Дирекция “Миграция”, тъй като издаването на тази 

заповед е във връзка с първата заповед за принудително отвеждане на чужденец до 

границата на Р.България, в която са изложени мотивите и в която е посочено, че лицето е 

без документи за самоличност и е преминал незаконно държавната граница на Р. 

България от Р.Турция и съгласно закона в тези случаи задължително се прилага тази 

принудителна мярка – отвеждане на чужденец до границата на Р.България, тъй като не е 

възможно по причини от правен характер, а именно заявеното желание да се ползва 

статут на бежанец и упражнил правото си да поиска закрила, тази заповед не може да 

бъде приведена в изпълнение на основание чл.67, ал.1. И втората заповед за 

принудително настаняване се явява също  законосъобразна.  Държавната агенция за 

бежанците е органът, който настанява и дава подслон и средства за издръжката на лица, 

които са поискали хуманитарен статут, статут на бежанец или временна закрила в 

Р.България, така че лицето би могло да бъде настанено в друг център за настаняване на 

чужденци, които са поискали статут на бежанец, като до това време би следвало да 

остане в дома за временно настаняване в Бусманци. Считам, че заповедта не съдържа 

пороци, които да дават основание за отмяната й. Освен излагането на кратките мотиви 

във втората заповед, което е посочено в част трета на жалбата, ако съдът счете за 

основателно това възражение би следвало да отмени заповедта.  

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л. К. Ж. /чрез преводача/ - Четиридесет дни съм в този 

затвор. Оставих децата и жената в И. и идвам тук да живея в затвор.  Искам да бъда 

освободен от Бусманци. 

 Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

 Заседанието приключи в 11.20 часа.  

 Протоколът се изготви на 01.09.2009 година. 

 

 

 

 СЪДИЯ:                                                                       Секретар: 

 


