
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 № 433  по описа за 2009 година 

докладвано от съдия П. Желева 

на именното повикване в 11.20 часа се явиха: 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х. У., редовно призован, явява се лично с адв. А. С. от АК – 

Х., 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 Х. У. 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 френски 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 френски 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 

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

чл.290, ал.2 от НК. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х. У. /чрез преводача/ -  Владея френски език и разбирам 

превода. 

 По хода на делото: 

 Адв. С. -  Ход на делото. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х. У. /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. С. – Считам, че жалбата е законосъобразна и моля да я разгледате по 

същество. Същата е допустима като подадена в срок, независимо от обстоятелството, че 

административния орган в Свиленград не е представил доказателства в тази насока.  

 Съдът разясни на жалбоподателя, че настоящото производство е образувано по 

жалбата му срещу заповед за принудително настаняване в специален дом. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х. У. /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 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 

административен акт е изпратена по пощата в срока за оспорване на същия, поради което 

жалбата се явява допустима. 

 Адв. С. - Да се приемат доказателствата по приложената административна 

преписка.  

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х. У. /чрез преводача/ -  Да се приемат доказателствата. 

 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-32/17.07.2009 г. на Зам. началника 

на ГПУ – С., Заповед рег. № ОЧ-851/11.06.2009 г. на Директора на ГДГП - С, Заповед 

рег. № ОЧ-852/11.06.2009 г. на Директора на ГДГП – С., Заповед рег. № ОЧ-

853/11.06.2009 г. на Директора на ГДГП – С., докладна записка рег. № 7557/11.06.2009 г., 

писмо рег. № 8835/20.07.2009 г., протокол рег. № 8841/20.07.2009 г., пощенски плик до 

ХАС, приемо-предавателен протокол от 21.07.2009 г., Заповед рег. № 775/16.06.2009 г. на 

Директор РДГП – Е. и копие от пощенски плик.  

 Адв. С. – 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. С. -  Моля да отмените атакуваната заповед на основание нейната 

незаконосъобразност, както и несъобразяването й с материалния закон, а именно ЗЧРБ и 

ЗУБ. По процесуалните предпоставки считам, че са налице правилата на чл.59, ал. 1 и 2 

т.4 от АПК. Заповедта не е мотивирана, като не са изложени никакви правни основания и 

фактически такива за налагане на принудителната административна мярка за 

настаняването му в дома за чужденци в Бусманци. Този процесуален пропуск води до 

незаконосъобразност на заповедта и на това основание моля да я отмените. При 

наличието на молба за придобиване статут на бежанец всички предварително допуснати 

заповеди от административните органи следва да се отменят до решаване на въпроса ще 

бъде ли даден на лицето статут на бежанец или не, тъй като принудителните 



административни мерки ограничават неговата свобода и правото му на придвижване, 

което е предвидено в съответната законова норма и е въпроса, който законодателят е 

решил в полза на бежанците. На тези две основания ще Ви моля да отмените атакуваната 

заповед. 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х. У. /чрез преводача/ -  Нямам какво да добавя към това, 

което каза моят защитник.  

 Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

 Заседанието приключи в 11.30 часа.  

 Протоколът се изготви на 01.09.2009 година. 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:                                                                       Секретар: 

 

 

 


