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П Р О Т О К О Л 

гр. Хасково, 14.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  

проведено на четиринадесети 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 № 462 по описа за 2009 година 

докладвано от съдия Кремена Костова-Грозева 

на именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А., нередовно призован, се явява лично и с адв. В.К., 

определен от АК – Х. за осъществяване на правна помощ. 

 ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ГПУ-С., нередовно призован, не 

се явява и не изпраща представител. По делото липсва върнат отрязък от разписката за 

връчване на призовката. 

С оглед личното явяване на жалбоподателя и съдът като взе предвид, че А.А. е 

гражданин на Р.Турция и не владее български език намира, че са налице 

предпоставките на процесуалния закон на същия да се назначи преводач в лицето на 

А.С.К., който се намира в залата и който да извърши превод от български на турски 

език и обратно при възнаграждение в размер на 20лв., платими от бюджетните средства 

на съда. Предвид изложеното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 

 На основание чл.5 ГПК във вр. с чл.144 АПК НАЗНАЧАВА на жалбоподателя 

А.А. преводач в лицето на А.С.К., който да извърши превод от български на турски 

език и обратно при възнаграждение в размер на 20лв., платими от бюджетните средства 

на съда /изд.РКО/. 

 Съдът пристъпи към снемане самоличността на преводача. 

 А.С.К. – Снета самоличност. Предупреден за отговорността по чл. 290, ал.2 от 

НК. 

 ПРЕВОДАЧА А.С.К. – Владея писмено и говоримо турски език и мога да 

извърша превод на извършващите се в залата процесуални действия.  

 Във връзка с допуснатата с определение на съда от 02.09.2009г. правна помощ  

на жалбоподателя А.А. и съгласно уведомително писмо на АК – Х. с 

вх.№3225/07.09.2009г., съдът счита, че следва да бъде назначена определената от АК – 

Х. Адв. В.К. за процесуален представител на жалбоподателя А.А., поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

 НАЗНАЧАВА адв. В.К. от АК – Х., вписана под № 3438 в Националния 

регистър за правна помощ за процесуален представител на жалбоподателя А.А. 

 По хода на делото: 

 Адв.К. – Въпреки нередовното ни призоваване, не възразявам да се даде ход на 

делото. 
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 С оглед нередовното призоваване на двете страни и поради неявяването на 

ответника в съдебно заседание, независимо от личното явяване на жалбоподателя, 

съдът намира, че ход в днешното съдебно заседание не следва да се дава. Видно от 

двукратните указания на съда, ответникът не е представил по делото приемо-

предавателния протокол за настаняване на чужденеца в специалния дом за временно 

настаняване на чужденци. Също така липсва и доказателство за компетентността на 

Зам. Началника на ГПУ – С. – Гл.инспектор Д., с оглед правомощията му да издава 

административни актове по реда на ЗЧРБ, поради което следва да се укаже на органа да 

представи доказателства в тази насока.  

 Водим от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 УКАЗВА отново на ответника по делото да представи приемо-предавателния 

протокол за настаняване на чужденеца в специалния дом за временно настаняване на 

чужденци, както и доказателство за компетентността на Зам. Началника на ГПУ – С. – 

Гл.инспектор Д., за правомощията му да издава административни актове по реда на 

ЗЧРБ. 

 На основание чл.405, ал.2 от ЗСВ предоставя на административния орган 

възможност да даде обяснения за неизпълнение на разпорежданията на съда от 

18.08.2009г. и 02.09.2009г. с оглед налагане на глоба в предвидените граници. 

 ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 23.09.2009 година от 14.00 часа, за която дата 

и час жалбоподателят да се счита редовно уведомен. Ответникът да се призове с 

изпращане на призовка, както и по факса.  

 Заседанието приключи 10.10 часа. 

 Протоколът се изготви на 14.09.2009 година. 

 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 

 
  

 

 

 


