
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 № 431 по описа за 2009 година 

докладвано от съдия Кремена Костова-Грозева 

на именното повикване в 10.19 часа се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ш.А., редовно призован, се явява лично и с адв. А.Я., 

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 като взе предвид, че жалбоподателят Ш.А. е чужд гражданин и не владее 

български език намира, че на същия следва да бъде назначен преводач в лицето на 

Ж.К., който се намира в залата и който да извърши превод от български на френски 

език и обратно при възнаграждение в размер на 10лв., платими от бюджетните средства 

на съда. Предвид изложеното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 

 НАЗНАЧАВА на жалбоподателя Ш.А. преводач в лицето на Ж.К., който да 

извърши превод от български на френски език и обратно при възнаграждение в размер 

на 10лв., платими от бюджетните средства на съда /изд.РКО/. 

 Съдът пристъпи към снемане самоличността на преводача. 

 Ж.К. – Снета самоличност. Предупреден за отговорността по чл. 290, ал.2 от НК. 

 ПРЕВОДАЧА Ж.К. – Владея писмено и говоримо френски език и мога да 

извърша превод на извършващите се в залата процесуални действия.  

 Във връзка с допуснатата с определение на съда от 18.08.2009г. правна помощ  

на жалбоподателя Ш.А., съдът счита, че определеният от АК – Х. Адв.Я. следва да бъде 

назначен за процесуален представител на жалбоподателя, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

 НАЗНАЧАВА адв.А.Я. от АК – Х., вписан под № 2897 в Националния регистър 

за правна помощ за процесуален представител на жалбоподеля Ш.А. 

Съдът предяви на жалбоподателя жалбата в оригинал с вх.№ 2862/06.08.2009г. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ш.А./чрез преводача/ - Лично съм подписал жалбата, но 

твърдя, че текста на същата не ми е бил преведен. Незнам какво съм подписвал. Аз съм 

подписвал много документи, без да знам съдържанието им. За мене всички документи 

са еднакви. 



 С оглед твърденията на жалбоподателя Ш.А., съдът счита, че ход на делото в 

днешното съдебно заседание не следва да се дава и същото следва да бъде оставено без 

движение. 

Видно от представеното заверено копие на приемно-предавателния протокол от 

21.07.2009г. за настаняването на жалбоподателя в специалния дом за временно 

настаняване на чужденци в  Б., същият е бил настанен на 21.07.2009г. Жалбата е 

депозирана пред административния орган с вх.рег.№5965/03.08.2009г. По делото няма 

безспорни данни за датата на изпращане на жалбата. Административния орган 

удостоверя с писмо с рег.№ 3075/26.08.2009г., че жалбата на лицето е пристигнала по 

пощата. По делото обаче няма представено копие или оригинал на пощенски плик и 

няма данни за дата на изпращане на жалбата. Доказателствената тежест в този случай е 

върху жалбоподателя за удостоверяване спазването срока на оспорването. Съдът счита, 

че следва да укаже на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да отстрани нередностите 

по жалбата и да организира защитата си, с оглед това дали потвърждава и поддържа 

оспорването на процесната заповед и предвид твърдението, че същият е разписал 

документ, изготвен на български език, без да е запознат със съдържанието му, като 

единствено удостоверява, че подписа поставен на жалбата е негов. 

 Водим от горното, съдът   

О П Р Е Д Е Л И : 

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Ш.А. против заповед №ОЧ-

33/17.07.2009г. издадена от Зам.Началника на ГПУ - С. 

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да отстрани нередностите по 

жалбата и да организира защитата си, с оглед това дали потвърждава и поддържа 

оспорването на процесната заповед и предвид твърдението, че същият е разписал 

документ, изготвен на български език, без да е запознат със съдържанието му, като 

единствено удостоверява, че подписа поставен на жалбата е негов. 

 ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да представи в 7-дневен срок от днес 

доказателства, че е спазен срока за оспорване по чл.46А, ал.1 от ЗЧРБ, с оглед 

удостоверяване на допустимостта на оспорването. 

След отстраняване нередностите по жалбата делото да се докладва на съдията-

докладчик за насрочване в открито заседание. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за друга дата с ново призоваване на страните 

след отстраняване на нередовностите или за прекратяване на производството при 

неотстраняването й. 

 Заседанието приключи в 10.27 часа. 

 Протоколът се изготви на 01.09.2009 година. 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 

 

 

 


