
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
гр. Хасково, 29.09.2009 година 

 

Хасковският административен съд…….…………... в публично 

съдебно  заседание  проведено  на двадесет и девети септември две хиляди 

и девета година в състав:  
 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА                                                     

                                          
 

При участието на секретаря: А.Л………………....…………...…………….… 

и прокурора: ..…………………………….…….…..…..сложи за разглеждане 

адм. дело № 473 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

от съдия Петя ЖЕЛЕВА…....…….…………………..………………………… 

на именното повикване в 11.45 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.Х.,  редовно призован, не се явява. За него се явява 

адв.С., определена от АК – Х. като процесуален представител на жалбоподателя за 

осъществяване на правна помощ. 

 ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ГПУ-С., редовно призован, не се 

явява и не изпраща представител. 

 По хода на делото: 

 Адв. С. – Да се даде ход на делото. 

 Съдът счита, че не се 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. 

 Адв. С. – Госпожо съдия, моля да уважите жалбата на доверителят ми, която 

касае принудителното настаняване на същия в специален дом за временно настаняване 

на чужденци. Моля да бъдат приети по делото представените писмени доказателства.  

 Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото цялата 

административна преписка по оспорения административен акт, поради което 

     О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото цялата административна преписка по 

оспорения административен акт, а именно: декларация за материалното и гражданско 

състояние, във връзка с искане по чл.83, ал.2 ГПК от 27.07.2009г.; ксерокопие на 

пощенски плик с баркод 9650000017176; писмо с вх.№ 2973/17.08.2009г.; заповед за 

принудително отвеждане на чужденец до границата на РБългария с рег.№ ОЧ-45, екз. 

№1/24.07.2009г.; заповед за принудително настаняване в специален дом за временно 

настаняване на чужденци към Дирекция “Миграция” – ГДОП с рег.№ ОЧ-46, екз.№ 1 

от 24.07.2009г.; молба с вх.№ БЦ-153/29.07.2009г.; ксерокопие на пощенски плик с 

баркод 9650000017205. 

 Адв. С. – Нямам други доказателствени искания.  

 Съдът счита, че към преписката липсват доказателства за компетентност на 

органа издал оспореният административен акт, поради което следва да укаже на 

административния орган, че върху него пада тежестта за доказване на обстоятелството, 

че акта е издаден от компетентен орган и в тази връзка не се сочат доказателства по 



делото, поради което в тридневен срок от съобщението и най-късно до следващото 

съдебно заседание да представи писмени доказателства удостоверяващи материална 

компетентност на административния орган да издаде оспореният административен акт.  

 Водим от горното, съдът 

     О П Р Е Д Е Л И : 

 УКАЗВА  на административния орган в тридневен срок от съобщението и най-

късно до следващото съдебно заседание да представи писмени доказателства 

удостоверяващи материална компетентност на административния орган да издаде 

оспореният административен акт.  

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.10.2009 година от 10.30 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени. 

 Заседанието приключи в 11.56 часа. 

 Протоколът се изготви на 29.09.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:      Секретар: 

 


