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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 23.09.2009 година 
 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено  на двадесет и трети септември две хиляди и девета година в 
състав:  
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 
                                                     

 
При участието на секретаря: Й. П...………….....………………. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело № 462  по описа за  2009 година…………. 
докладвано от  съдия Кремена Костова -  Грозева…....………………………. 
на именното повикване в 14.00 часа  се явиха:……………………………….. 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А., редовно уведомен, се явява лично и с процесуалния 
си представител адв.КОЛЕВА, определена по реда на закона за правната помощ. 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. НАЧАЛНИК на ГПУ – С., редовно призован, не се явява и 
не изпраща представител. 

ПРЕВОДАЧЪТ А.С. К., редовно уведомен, се явява лично. 
Съдът докладва писма с вх.№3309/14.09.2009г., вх.№3319/15.09.2009г. и 

вх.№3436/18.09.2009г. 
Пристъпи се към изслушване на предварителните въпроси.  
Адв. К. - Нямам искания за отводи, прекратяване или спиране на производството 

по делото.  
О П Р Е Д Е Л И : 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
 Докладва се делото. 
 Председателят разясни на страните същността на оспорените факти, на които се 
основава материалният закон. 

Адв. К. – Ясно ми е какъв е предметът на делото. На моя доверител му бе 
преведено съдържанието на жалбата и заяви, че я поддържа. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.АКМАН (чрез преводача) – Поддържам жалбата. Да се 
приемат доказателствата. 

Адв. К. – Поддържам жалбата. Не поддържам искането за допускане на 
предварително изпълнение на основание чл.60 ал.1 от АПК поради просрочване. Моля 
да приемете писмените доказателства приложени към жалбата, съдържащи се в 
административната преписка и новопостъпилите.  

Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал 
представените от жалбоподателя и административния орган писмени доказателства. 

Съдът счита, че с оглед извършения превод в днешното съдебно заседание  от 
преводача А.С.К., на същия следва да бъде изплатено възнаграждение в размер на 20 
лв., платими от бюджетните средства на съда.  

Водим от горното, съдът 
О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: декларация от А.А. Обр. УП-
4/10.08.2009г.; фотокопие от пощенски плик с клеймо от 11.08.2009г. до български 



 2

хелзингски комитет, заверен  от жалбоподателя; писмо рег.№4765/07.08.2009г.; заповед 
рег.№ОЧ-105/2/07.08.2009г.; заповед рег.№ОЧ-106/1/07.08.2009г.; писмо 
рег.№9649/1/07.08.2009г.; разписка от гл.пол.С.П. от 08.08.2009г.; протокол от 
08.08.2009г. за личен обиска на лицето А.А.; пощенски плик с баркод 9650000017244; 
приемно – предавателен протокол от 08.08.2009г. за настаняване на А.А. в СДВНЧ; 
заповед рег.№775/2/16.06.2009г.; пощенски плик с баркод 9650000019279; заповед 
рег.№893/06.07.2009г.; заповед рег.№891/2/06.07.2009г.; удостоверение 
рег.№11389/17.09.2009г. 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача А.С.К. възнаграждение в размер на 20 лв., 
платими от бюджетните средства на съда /изд.РКО/. 

Адв. К. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 
фактическа и правна страна. Моля да се приключи съдебното дирене. 

С оглед становището на явилата се страна, съдът намира делото за изяснено от 
фактическа и правна страна, предвид което 

О П Р Е Д Е Л И : 
 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  
Адв. К. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените заповед №ОЧ-

106/07.08.2009г. на Зам. Началника на ГПУ – С. поради следните основания: считам 
заповедта за незаконосъобразна, тъй като противоречи на материалноправните 
разпоредби и не е съобразена със целта на закона. По съществото си тя не представлява 
принудителна административна мярка, а е заповед, издадена да улесни прилагането на 
ПАМ, но по смисъла на АПК е административен акт, подлежащ на оспорване от 
страната, чиито права и законни интереси са засегнати. Макар в самата заповед да 
съществува правно основание, на което се издава- чл.44 ал.6 и ал.10 от ЗЧБР, условията 
и предпоставките, визирани в тези членове не са на лице. Жалбоподателят не е с 
неустановена самоличност, не възпрепятства изпълнението на заповедта и не е налице 
опасност от укриване. В заповедта не  е посочена изрично необходимостта от 
настаняване, а просто фактът, че съществуват пречки за изпълнението на заповед за 
принудително отвеждане до границата на РБългария. С издаването на административни 
актове не трябва да се засягат в по-голяма степен от най-необходимото правата и 
законните интереси на гражданите и целта, с която актът се издава е засегнал в по-
голяма степен неговите права и законни интереси. Действителните факти от значение 
за случая въобще не са визирани в заповедта. Според мен е налице противоречие между 
двете заповеди №ОЧ-105/07.08.2009г .и №ОЧ-106/07.08.2009г. 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 
Заседанието приключи в 14.16 часа. 
Протоколът се изготви на 23.09.2009г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЪДИЯ:      Секретар: 


