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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 № 486 по описа за  2009 година…………....………..…докладвано 

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

на именното повикване в 12.31 часа  се явиха:……………………………….. 

 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Р.Б., редовно призован, не се явява. За него се явява 

адв.Р., определен от АК – Хасково за процесуален представител на жалбоподателя. 

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ГПУ – Н.С., редовно призован, не изпраща 

представител. 

По хода на делото: 

Адв.Р. – Да се даде ход на делото. 

Предвид редовното призоваване на страните, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се жалбата. 

Адв.Р. – Поддържам жалбата по отношение на издадените заповеди №ОЧ–

6/29.07.2009г. и №ОЧ–7/29.07.2009г., както и обстоятелствата, изложени в тях. Няма да 

соча нови доказателства. Моля да бъдат приети представените с административната 

преписка. 

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

административна преписка. Наред с това съдът счита, че следва да укаже на 

административния орган, че по преписката липсват доказателства, удостоверяващи 

компетентността на административния орган Началник ГПУ – Н.С. да издава 

оспорените административни актове, а тежестта за доказване на компетентността на 

автора на акта пада върху административния орган. 

Водим от това, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства по делото: декларация за материално и гражданско 

състояние от К.Р.Б.; фотокопие от пощенски плик с клеймо от 13.08.2009г.; заповед 

№ОЧ-6/1/29.07.2009г.; заповед №ОЧ-7/1/29.07.2009г.; заповед №ОЧ-8/1/29.07.2009г.; 

протокол рег.№8025/1/29.07.2009г.; предложение рег.№7995/1/29.07.2009г.;докладна 

записка рег.№7989/1/29.07.2009г.;  обстоятелствен протокол рег.№7991/1/29.07.2009г.; 

докладна записка рег.№8003/1/29.07.2009г.; заповед за задържане на лице 

рег.№123/29.07.2009г.; декларация от 29.07.2009г. за медицински преглед на К.Р.Б.; 

протокол за личен обиск на лице от 29.07.2009г. ведно с разписка; разписка за върнати 

вещи и пари на задържано лице; фотокопие от медицинско направление от 

476029.07.2009г.; протокол от 29.07.2009г. за личен обиск на лицето Р.Ш.Б.; фотокопие 
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от медицинско направление от 4762/29.07.2009г. ведно с разписка за върнати вещи и 

пари на задържано лице Р.Ш.Б.; приемо- предавателен протокол от 30.07.2009г.; 

фотокопие от пощенски плик с баркод 9650000017440; фотокопие от пощенски плик с 

№19602. 

УКАЗВА на административния орган до следващото съдебно заседание да 

представи писмени доказателства, от които да се установи, че административния орган, 

издал оспорените административни актове разполага с материална компетентност за 

издаването им, като в противен случай го предупреждава, че ще приеме за недоказано 

това обстоятелство. 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.10.2009г. от 10.45 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени.  

 Заседанието приключи в 12.35 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009г. 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:     Секретар: 


