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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 15.09.2009 година 
 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  
проведено  на петнадесети септември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА 
                                                                                    Членове:   

 
При участието на секретаря: Й.П..………….....………………. 
и прокурора: ..…………………………….…….…..……………………….….. 
сложи за разглеждане адм. дело №468  по описа за  2009 година……..……. 
докладвано от  съдия Ива БАЙНОВА…....………………………..………...… 
на именното повикване в 11.09 часа  се явиха:……………………………….. 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ АХМЕД СИРИНДИЛ, нередовно призован. На 
призовката, върната в цялост е отбелязано, че лицето е напуснало специалния дом за 
временно настаняване на 28.08.2009г. В залата се явява адв.Г. определена за 
осъществяване на правна помощ на жалбоподателя, съгласно уведомително писмо 
№793-С/09.09.209г. на ХАК. 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата НАЧАЛНИК ГПУ – С., нередовно призован – не е 
спазен 7- дневният срок за призоваване преди датата на съдебното заседание. 

Съдът намира, че следва да назначи особен процесуален представител на 
жалбоподателя по допуснатата с определение от закрито заседание правна помощ в 
лицето на определения от ХАК адв. Г., вписана в НРПП, поради което  

О П Р Е Д Е Л И : 
НАЗНАЧАВА адв.Г. за процесуален представител на жалбоподателя по 

а.д.№468/2009г. до окончателното му приключване. 
По хода на делото: 
 Адв. Г. – С оглед нередовното призоваване на страните считам, че ход на 

делото не следва да се дава в днешното съдебно заседание. Следва да бъде изискана 
официална информация от СДВНЧ – Б. кога лицето е напуснало дома и къде 
евентуално би могло да се намира, тъй като са предвидени един 6 –месечен  и един 
краен 12- месечен срок за пребиваване в този дом, дали същият е изтекъл. 

Предвид нередовното призоваване на страните, съдът намира, че ход на делото 
не следва да се дава в днешното заседание. Предвид отбелязването във върнатата в 
цялост призовка следва да се изискат данни от СДВНЧ – Б.  относно обстоятелствата 
кога и по какви причини жалбоподателят  е напуснал специалния дом за настаняване и 
къде е настоящото му местонахождение и адрес. 

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

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
ДА СЕ ИЗИСКАТ  данни от СДВНЧ – Б. относно обстоятелствата кога и по 

какви причини жалбоподателят  А.С. е напуснал специалния дом за настаняване и къде 
е настоящото му местонахождение и адрес. 
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ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 22.10.2009г. от 11.00 часа, за която дата да се 
призоват страните, като призоваването на жалбоподателя се извърши след получаване 
на изисканите от ответника данни. 

Заседанието приключи в 11.14 часа. 
Протоколът се изготви на 15.09.2009 г. 

 
 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 


