
 

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 2009 година в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

                                          Членове:   
                                         
 

При участието на секретаря: М.Ч. 

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

сложи за разглеждане  адм. дело № 454 по описа за  2009 година 

докладвано от съдия Василка Желева 

на именното повикване в 10.06 часа  се явиха: 
 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Р.М., нередовно призован не се явява, 

тъй като липсва отрязък от призовка, установяваща надлежното му 

уведомяване за днешното съдебно заседание.  

 В залата се явява адв. И.У., определена за адвокат за 

осъществяване на правна помощ на жалбоподателя, видно от 

уведомително писмо изх. №764-С/31.08.2009г. на А. колегия – Х. 

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РПУ-Н. С., редовно призован се 

представлява от юриск. Х., упълномощена с надлежно пълномощно.  

 Преди даване ход на делото, съдът намира, че следва да 

назначи особен процесуален представител на жалбоподателя Я.Р.М. 

по допусната с определение от закрито заседание  правна помощ в 

лицето на определения адвокат вписана в националния регистър за 

правна помощ И.Г.У.  

 Предвид на което, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

 НАЗНАЧАВА адв. И.У. за процесуален представител на 

жалбоподателя Я.Р.М. по адм.дело №454/2009г. по описа на 

Административен съд - Хасково до окончателното му приключване.  

 Освен това намира, че с определение от 28.08.2009г. на 

Административен съд – Хасково са формирани мотиви по повод 

основателността на искането за освобождаване на жалбоподателя Я. 

Р. М. от заплащане на държавна такса, но съдът не се е произнесъл с 

изричен диспозитив по това искане и като възприема изцяло тези 

мотиви, съдът счита, че искането е подкрепено с надлежни 

доказателства, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ОСВОБОЖДАВА жалбоподателя Я.Р.М. от внасянето на 

държавна такса по адм. дело №454/2009г. по описа на 

Административен съд – Хасково.  



 

 Адв.У. – Уважаема госпожо Председател, аз намирам  и с 

оглед на това, че постановеното определение в закрито заседание, че 

жалбата и така както е разделено производството е допустима и 

следва да бъде разгледана от Административен съд – Хасково. Моля 

в днешното редовно съдебно заседание, да не давате ход на делото, с 

оглед нередовното призоваване на жалбоподателя. Действително 

неговото лично участие в процеса не е задължително,  но при всички 

случаи, същия следва да бъде информиран за това, че има насрочена 

дата за разглеждане на процеса по неговата жалба и едва тогава да се 

остави на неговата воля дали да се яви или да не се яви в съдебно 

заседание.  Няма данни изобщо, че той е информиран, от което ние 

не можем да направим извод, че е формирал воля в посока да не се 

явява в съдебните заседания по образуваното, по жалбата му дело и 

защото смятам, че тези факти навеждат на извода, че ще бъде 

драстично нарушено правото му на лична защита в настоящото 

производство. Аз Ви, моля да отложите делото в един разумен срок, 

в който да се върнат книжата изпратени до Б.. 

 Юриск.Х. – Уважаема госпожо съдия, аз не възразявам по 

искането на представителя на жалбоподателя, но считам същото за 

неоснователно по следните съображения: 

 Жалбоподателят е страна в настоящото производство, той 

обжалва наложените спрямо него принудителни административни 

мерки и в негов интерес е явяването му в съдебно заседание, поради 

което предоставям на съда правото да прецени следва ли да бъде 

даден ход на производството или същото следва да бъде отложено за 

друга дата.  

 Считам жалбата за неоснователна, но от името на доверителя 

ми заявявам, че не възразявам по допустимостта й, тъй като въпреки 

непредставения плик същата е подадена в срок и не възразявам да се 

разгледа като допустима.    

 Съдът намира, предвид така направените изявления и 

нередовното призоваване на жалбоподателя, че ход на делото не 

следва да бъде даден в днешното съдебно заседание, а същото да се 

отсрочи за друга дата, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 08.10.2009 г. от 10.00 часа, 

за която дата ответникът да се счита уведомен. Жалбоподателят 

Я.Р.М. да се призове повторно на посочения от него в жалбата адрес.  

 Заседанието приключи в 10.15  часа.  

 Протоколът се изготви на 08.09.2009г. 

  

СЪДИЯ:        Секретар:  

 


