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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 №469  по описа за  2009 година..…………. 
докладвано от  съдия Петя ЖЕЛЕВА…....………………………..….……...… 
на именното повикване в 10.34 часа  се явиха:…….………………………….. 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Б.Х., редовно призован по факс изпратен на 28.08.2009г, 
не се явява. За него се явява процесуален представител адв. Д.Н.  

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОД на МВР – Х., редовно призован, не изпраща 
представител. 

По хода на делото:  
 Адв. Н. - 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. 
Съдът докладва постъпило писмо с вх.№3232/08.09.2009г. от Директора на ОД на 

МВР – Х. 
Адв. Н. - Поддържам жалбата. Считам, че издадената заповед е 

незаконосъобразна, поради липса на изискуемата в закона форма, както е изложено в 
самата жалба. Да се приемат като доказателства по делото изпратените с 
административната преписка  писмени доказателства.  

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото приложените към 
административната преписка писмени доказателства, както и постъпилия с писмо 
вх.№3232/08.09.2009г. приемно-предавателен протокол с вх.№15185/05.08.2009г., 
поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИЕМА като  доказателства по делото: заповед рег.№2232/04.08.2009г.;  

заповед рег.№2231/04.08.2009г.; предложение рег.№16649/1/04.08.2009г.; заповед за 
задържане на лице рег.№24Х428/03.08.2009г.; декларация от 03.08.2009г. – приложение 
№2 към чл.18 ал.2; медицинско досие амб.№10780/03.08.2009г.; протокол за личен обиск 
на лицето А.Б.Х. от 03.08.2009г. ведно с разписка; фотокопие от документ за 
самоличност на А.Б.Х.; фотокопие от документ за пътуване зад граница – 2 листа; билет 
за пътуване от Б.(Румъния) до К.; приемно-предавателен протокол с 
вх.№15185/05.08.2009г. 



 2

Адв. Н. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 
фактическа страна и моля да се приключи. 

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на нови 
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.Н. – Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата и отмените 

заповед № 2231/04.08.2009г. на Директор на ОД на МВР – Х., тъй като същата е 
незаконосъобразна. При издаването на тая заповед е нарушено изискването за форма, 
съдържащо се в чл.59, ал.2 от АПК, а именно не са посочени фактическите и правните 
основания при издаване на акта. Правното основание, което е посочено в заповедта, а 
именно чл.44, ал.6 от ЗЧРБ посочва кои са трите алтернативни основания за издаване на 
заповедта. Тази заповед се издава от Директора на ОД на МВР, като той не е задължен 
да я издаде, а е по преценка на същия и се налага за настаняване за определен срок. В 
обжалваната заповед като мотиви е посочено единствено издаването на заповед за 
принудително отвеждане до границата и обстоятелството, че лицето не притежава 
средства за издръжка. Такива мотиви няма в чл.44, ал.6 от ЗЧРБ, като основание за 
издаване на заповед за принудително настаняване на чужденец. С оглед на това считам, 
че заповедта страда от този порок, което е основание за нейната отмяна.   

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 
Заседанието приключи в 10. 41 часа.  
Протоколът се изготви на 08.09.2009 г. 

 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 
 


