
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 01.12.2009 година 

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно заседание 

на първи декември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА 
                    Членове:         
 

             

При участието на секретаря Д. А……………...………..…………………………..……..… 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 670 по описа за 2009 година .…………......….……......     

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

На именното повикване в 10.24 часа се явиха:……………………………………………… 

 

  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф. З.,  уведомен от предходното съдебно заседание, не се 

явява. 

  С оглед допуснато от съда по молба на жалбоподателя искане за предоставяне 

на правна помощ по ЗПП в залата се явява адв. Н. С., определена с уведомително писмо изх. 

№ 1127-С/10.11.2009 г. на АК – Х., след повторно искане на съда, за осъществяване на 

процесуално представителство на жалбоподателя по делото.  

  ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИКА НА ГПУ – С., уведомен от предходното съдебно 

заседание, не се явява и не се представлява. 

  Съдът намира, че следва да назначи така определения процесуален представител 

на жалбоподателя Ф. З., предвид което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  НАЗНАЧАВА адвокат Н. П. С., вписана в Националния регистър за правна 

помощ за процесуален представител на жалбоподателя Ф. З., определена по реда на ЗПП.  

  Адв. С. – Няма пречки и 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. 

  Докладва се делото. 

  Адв. С. – Поддържам жалбата и моля да се приемат представените с 

административната преписка писмени доказателства.  с изключение на Заповед № 

775/16.06.2009 г., тъй като същата не е подписана. С оглед изясняване на делото моля да бъде 

задължен ответника да представи копие на заповедта с подпис на нейния издател. Нямам 

други доказателствени искания. 

  По доказателствата съдът счита, че следва да приеме като доказателства по 

делото приложените към административната преписка писмени такива, с изключение на 

цитираната по-горе заповед, с оглед направеното възражение на процесуалния представител 

на жалбоподателя, че изпратената от административния орган Заповед рег. № 775/16.06.2009 

г. на Директора на РДГП – Е. е приложена без да носи подпис на своя издател. Предвид това, 

съдът намира, че следва да укаже на началника на ГПУ – С. в 3-дневен срок от получаване на 

съобщението да представи надлежно заверено копие на Заповед рег. № 775/16.06.2009 г. на 



Директора на РДГП – Е. с положен подпис на същата, тъй като в противен случай съдът ще 

наложи глоба по реда на чл.405 от ЗСВ. Следва да бъде указано на административния орган, 

че документите, които се представят с административната преписка следва да бъдат надлежно 

заверени и копията да носят подпис на своя издател. 

  Водим от горното, съдът 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към административната 

преписка: молба от 14.09.2009 г., декларация за семейно и имотно състояние и за годишния 

доход на член от семейството от 14.09.2009 г., копие на пощенски плик с клеймо 14.09.2009 г., 

копие от пощенски плик с клеймо 17.09.2009 г., съпроводително писмо рег. № 

12111/06.10.2009 г., предложение  относно налагане на принудителни административни мерки 

по ЗЧРБ рег. № 11051/08.09.2009 г., Заповед рег. № ОЧ-221/08.09.2009 г., Заповед рег. № ОЧ-

222/08.09.2009 г., писмо рег. № 11063/08.09.2009 г. и приемо-предавателен протокол от 

09.09.2009 година. 

  УКАЗВА на административния орган в 3-дневен срок от получаване на 

съобщението да представи надлежно заверено копие на Заповед рег. № 775/16.06.2009 г. на 

Директора на РДГП – Е. с положен подпис на същата, тъй като в противен случай съдът ще 

наложи глоба по реда на чл.405 от ЗСВ.  

  УКАЗВА на административния орган, че документите, които се представят с 

административната преписка следва да бъдат надлежно заверени и копията да носят подпис 

на своя издател. 

  ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.12.2009 г. от 10.30 часа, за която дата 

страните да се считат редовно уведомени. 

  Заседанието приключи в 10.30 часа. 

  Протоколът се изготви на 01.12.2009 година. 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:                                                                         Секретар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


