
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 08.12.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  

проведено на осми декември две хиляди и девета година в състав:  
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА - ГРОЗЕВА 

                                                     
 

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

и прокурора: ..…………………………………….………………………….….. 

сложи за разглеждане адм. дело № 570 по описа за  2009 година……...……. 

докладвано от съдия Кремена Костова -  Грозева…....….……………………. 

на именното повикване в 10.52 часа  се явиха:………………….….………… 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Х.Д., редовно уведомен от предходното 

съдебно заседание,  не се явява. За него се явява назначения процесуален 

представител адв. М.  

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК на ГПУ – С., редовно уведомен от 

предходното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител. 

Адв.М. – Моля 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. 

Съдът докладва постъпило писмо с вх.№5103/07.12.2009г. от 

Директора на РПЦ-С., с което се удостоверява, че лицето Х.Х.Д. е подал 

молба за закрила по реда на ЗУБ с вх.№814/07.09.2009г. и в момента е в 

производство за предоставяне на закрила по реда на ЗУБ. 

Адв.М. – Да се приеме представеното писмо като доказателство по 

делото.  

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото 

писмо вх.№5103/07.12.2009г. от Директора на РПЦ-С., поради което,  

    О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо вх.№5103/07.12.2009г. 

от Директора на РПЦ-С. 

Адв.М. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за 

изяснено от фактическа и правна страна.  

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране 

на нови доказателства, 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. 



Адв.М. – Госпожо съдия, заявявам, че поддържам жалбата. Моля да 

постановите решение, с което да отмените атакуваната заповед, като 

мотивите са подробно изложени в самата жалба. Считам също така 

заповедта и за немотивирана, което я прави също незаконосъобразна. Моля 

за решение в тази насока. 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

Заседанието приключи в 10.54 часа. 

Протоколът се изготви на 08.12.2009г. 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 


