
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 03.12.2009 година 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание  

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

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

                                                     
 

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

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

сложи за разглеждане адм. дело № 637 по описа за  2009 година……...……. 

докладвано от съдия Василка ЖЕЛЕВА………….......………………………. 

на именното повикване в 10.11 часа  се явиха:…………………...….…..…… 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А., редовно призован,  не се явява.  

В залата се явява адв.Л.Д.С., определена за адвокат за осъществяване на правна 

помощ на жалбоподателя, видно от уведомително писмо изх.№1062-С/28.10.2009г.  на 

Адвокатска колегия – Х. 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК на ГПУ – С., редовно призован, не се явява и не 

изпраща представител. 

Съдът намира, че преди даване ход на делото следва да назначи особен 

процесуален представител на жалбоподателя М.А. по допусната с определение от 

закрито заседание правна помощ в лицето на адв. Л.Д.С., вписана под №2962 в 

Националния регистър за правна помощ. 

Водим от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И : 
НАЗНАЧАВА адв. Л.Д.С. за процесуален представител на жалбоподателя М.А. 

по адм.дело №637/2009г. по описа на Административен съд – Хасково до 

окончателното му приключване пред всички съдебни инстанции. 

Адв.С. – 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. 

Адв.С. – Поддържам жалбата по мотивите изложени в нея. Да се приемат 

доказателствата, постъпили с административната преписка. Нови доказателства няма да 

соча. 

Съдът намира, че следва да приеме приложените към жалбата и изпратените с 

административната преписка писмени доказателства, предвид което  

О П Р Е Д Е Л И : 
 ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата и изпратените 

с административната преписка писмени доказателства, а именно: декларация за 

семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството от М.А. от 

28.09.2009г.; копие от пощенски плик от 28.09.2009г.; копие от пощенски плик с 

клеймо от 02.10.2009г.;  заповед с рег.№775/1/16.06.2009г. относно възлагане на 



функции по издаване на заповеди за налагане на ПАМ от ръководни служители в РДГП 

– Е.; предложение относно налагане на ПАМ по ЗЧРБ с рег.№11587/25.09.2009г.; 

заповед рег.№ОЧ-290/1/25.09.2009г.; писмо до Началник СДВНЧ – Б. с рег.№ 

11613/1/25.09.2009г.; приемно-предавателен протокол от 26.09.2009г.; копие от 

пощенски плик с клеймо от 28.09.2009г.; копие от пощенски плик с клеймо от 

16.10.2009г.; заповед рег.№ОЧ-291/1/25.09.2009г.  

Адв. С. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснен от 

фактическа и правна страна. Моля да се приключи делото. 

 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 : 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

 Адв. С. –Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата на 

доверителя ми като приемете, че са налице сочените процесуални нарушения в нея, а 

именно издадена е в нарушение на чл.67 ал.1 от ЗУБ. Същата не би следвало да се 

привежда в изпълнение докато не е влязло в сила Решението на Председателя на ДАБ. 

Освен това същата е постановена в нарушение на чл.67 ал.1 от този закон  и наложената 

принудително административна мярка не би следвало да се изпълнява като 

предварително изпълнение. Правилото на чл.67 ал.1 от закона е специално по 

отношение на общите правила за чужденците и отменя тяхното приложение. Поради 

тази причина ще Ви моля да отмените атакуваната от нас заповед, ведно със законните 

последици от това. Претендираме и за направените разноски по делото. В този смисъл 

ще моля за Вашия съдебен акт. 

 Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 10.14 часа. 

Протоколът се изготви на 03.12.2009г. 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 

 

 

 

 

 

 


