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

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

на именното повикване в 11.57 часа  се явиха:……………………………….. 

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

адв. П., назначена от АК – Х. за процесуален представител на жалбоподателя. 

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

представител. 

По хода на делото: 

Адв. П. – Да се даде ход на делото. 

Съдът счита, че няма 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. П. – Поддържам жалбата, така както е предявена. Да се приемат 

представените с административната преписка писмени доказателства. 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото, приложените 

към административната преписка писмени доказателства, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото, приложените към 

административната преписка писмени доказателства, а именно: заповед 

рег.№2232/04.08.2009г.; заповед рег.№2231/04.08.2009г.; предложение относно 

принудително отвеждане до границата на чужденец и принудително настаняване в 

СДВНЧ с рег.№16649, екз.1 от 04.08.2009г.; заповед за задържане на лице рег.№ 

24Х498/03.08.2009г.; декларация от 03.08.2009г.; медицинско досие с амб.№ 

10780/03.08.2009г.; протокол за личен обиск на лице от 03.08.2009г., ведно с разписка 

от А.Б.Х.; фотокопие от документ за самоличност на А.Б.Х.; билет за пътуване зад 

граница с положени печати – 3 листа; копие на пощенски плик с клеймо от 20.08.2009г.  

Адв. П. - Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от 

фактическа страна. Да се приключи. 

Съдът като взе предвид, че страните нямат други доказателствени искания, счете 

делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  
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Адв.П. – Госпожо съдия, моля да уважите жалбата на доверителят ми. В нея са 

изложени подробни съображения. Считам, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като 

не са спазени разпоредбите на чл. 59, ал.1 и ал.2, т.4 от АПК. Липсват мотиви и 

фактически основания за налагане на забраната за влизане. Моля по изложените 

подробни съображения в жалбата да бъде отменена като незаконосъобразна заповедта 

на Директора на ОД на МВР – Х. 

Решението ще бъде постановено в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 12.00 часа. 

Протоколът се изготви на 29.09.2009 година. 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:       Секретар: 
 

 
 

 
 

 


