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П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 08.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено  на осми септември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
                                                                                     

 
При участието на секретаря: Й.П. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело № 452  по описа за  2009 година…….……. 
докладвано от  съдия Петя ЖЕЛЕВА…....………………………..………...… 
на именното повикване в 10.21 часа  се явиха:……………………………….. 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.Р.Б., редовно призован, се явява лично заедно с 
назначен процесуаленпредставител адв.П. 

ЗА ОТВЕТНИКА НАЧАЛНИК ГПУ – Н.С., редовно призован, се явява юриск.Х. 
редовно упълномощена от днес. 

Съдът, като взе предвид, че жалбоподателят  е чужд гражданин е не владее 
български език, счита, че за нуждите на съдебното производство следва да му бъде 
назначен преводач от арабски език.  

Водим от това 
О П Р Е Д Е Л И : 

НАЗНАЧАВА в качеството на преводач на жалбоподателя К.Р.Б. преводач К. Ж., 
който да извърши превод в съдебно заседание от български език на арабски 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. 
ПРЕВОДАЧЪТ Ж.К. – Владея писмено и говоримо български и арабски език. 

Приемам да бъда преводач по делото. 
По хода на делото:  

 Адв.П. - Да се даде ход на делото.  
Юриск.Х. – Да се даде ход на делото. 
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

поради което  
О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  
Докладва се жалбата. 
Адв.П. - Поддържам жалбата. Да се приеме приложената административна 

преписка. 
Юриск.Х. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете изпратената от Началника на 

ГПУ – Н.С. административна преписка. 
Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото приложените към 

административната преписка писмени доказателства, поради което  
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О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИЕМА като  доказателства по делото: декларация за материално и гражданско 

съсътояние, във връзка с искане по чл.83, ал.2 ГПК от К.Р.Б. от 03.08.2009г.; пощенски 
плик с баркод 9650000017428; заповед рег.№ОЧ-6/1//29.07.2009г.; заповед рег.№ОЧ-
7/1//29.07.2009г.; заповед рег.№ОЧ-8/1//29.07.2009г.; протокол рег.№8025/0/29.07.2009г.; 
предложение рег.№7995/1/29.07.2009г.; докладна записка рег.№7989/1/29.07.2009г.; 
обстоятелствен протокол рег.№7991/1/29.07.2009г.; докладна записка 
рег.№8003/1/29.07.2009г.; заповед рег.№123/29.07.2009г.; декларация приложение №1 от 
Инстр.Із-2451/2006г. от К.Р.Б. от 29.07.2009г.; протокол от 29.07.2009г. за личен обиск 
на лицето К.Р.Б. ведно с разписка; разписка от К.Р.Б.; медицинско направление от 
29.07.2009г.за лицето К.Р.Б.; протокол за личен обиск на лицето Р.Ш.Б. от 29.07.2009г.; 
медицинско направление от 29.07.2009г.за лицето Р.Ш.Б. ведно с разписка; приемо – 
предавателен протоколот 30.07.2009г.; фотокопие на пощенски плик с баркод 
9650000017440; опис на предадените кореспондентски пратки от ГПУ – С. от 
18.08.2009г.; фотокопие от входящ дневник – 2 листа; писмо рег.№8541/12.08.2009г.; 
опис №131/13.08.2009г. 

Адв.П. – Нямам искания по доказателствата. Да се приключи съдебното дирене. 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Р.Б. (чрез преводач) – Няма да представям други 

доказателства. 
Юриск.Х.  – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 

фактическа и правна страна. Моля да се приключи съдебното дирене. 
Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други 

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.П. –Уважаема госпожо съдия, обжалваната заповед е за осъществяване на 

ПАМ, настаняване на чужденец в специален дом до отпадане на пречките за 
изпълнението на другите ПАМ и организиране извеждането на чужденеца извън 
пределите на РБългария именно за да бъде осъществена ПАМ „Принудително 
отвеждане до граница”. Моля да имате предвид в настоящото производство, че ПАМ 
„Принудително отвеждане до граница” не е влезнала в законна сила, поради което и тази 
принудителна мярка „Принудително настаняване” е незаконосъобразна. По отношение 
на издадения и оспорения административен акт считаме, че същият е 
незаконосъобразен, тъй като в него не са вписани мотиви за издаването на акта, а това е 
в нарушение на АПК. Поради горното и изложеното в жалбата моля да отмените 
допуснатото предварително изпълнение на заповедта за принудителното настаняване, 
като обявите нищожността на оспорения административен акт и го отмените изцяло. 

Юриск.Х. – Уважаема госпожо съдия, от името на доверителя ми оспорвам 
твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя. Считам същите за 
неоснователни по следните съображения – обжалваните в настоящото производство 
заповед е законосъобразна. При издаването й са спазени законните изисквания на ЗЧРБ 
и процедурата, предписана в АПК. Като мотив за издаване на заповедта е предложение 
рег.№7995/29.07.2009г. на Началника на ІІ група ОДГ при ГПУ Н.С. до 
административнонаказващият орган. В заповедта за принудително настаняване е 
посочено това предложение, то именно е мотива за налагане на тази ПАМ. Тъй като 
жалбоподателят не може да установи влизането си в РБългария по законоустановения 
ред налице е нарушаване неприкосновенността на държавната граница. В тази връзка е 
издадена и заповедта за принудително настаняване в специалния дом за временно 
настаняване  на чужденци в Б. до отпадане на пречките за изпълнение на другите две 
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заповеди, а именно отвеждане до границата и забрана за влизане на територията на 
РБългария. Поради това считам, че заповедта за настаняване в специализирания дом за 
настаняване на чужденци е правилна  и законосъобразна и като такава моля да 
постановите нейната законосъобразност и законна сила. 

Адв.П. (реплика) - Нека да не бъркаме причина с мотив. Не е спазено правилото 
на чл.59, ал.1, ал.2 т.4 от АПК. В тази заповед е посочено, че съществуващи пречки за 
изпълнение на заповед №о4-6/29.07.2009г., която не е влезнала в законна сила за 
принудително отвеждане зад граница. Това е причина, не е мотив жалбоподателят да 
бъде задържан в специализирано заведение. По тази причина считам, че е допуснато 
съществено процесуално нарушение и този акт би следвало да се отмени. 

Юриск.Х. ( дуплика) – Оспорвам твърденията на ответната страна, тъй като в 
заповедта за принудително настаняване във връзка с чл.10, ал.1, т.9 посочени в 
заповедта е посочено, че лицето няма средства за издръжка на територията на 
РБългария. Освен това според чл.10, ал.1, т.6 налице е извършено умишлено 
престъпление на територията на страната. Поради тази причина 
административнонаказващият орган е издал самата заповед, а основанията са посочени в 
заповедта. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Р.Б. (чрез преводач) – С Ваше разрешение искам да 
изляза. 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 
Заседанието приключи в 10.33 часа.  
Протоколът се изготви на 08.09.2009 г. 

 
 
 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 
 


