
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:   ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

                             Членове:         
        

При участието на секретаря М. Ч. ..………..…………………………..…… 

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

сложи за разглеждане адм.дело № 776 по описа за 2009 година .…………......….……..     

докладвано от Съдия Петя Желева  .……....……….……………...…………………….. 

на именното повикване в 10.23 часа се явиха: 

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

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

представител.  

В залата се явява адв.П. Н. П., определен от АК – Х.за осъществяване на правна помощ на 

жалбоподателя, видно от уведомително писмо изх. № 1243-С/26.11.2009г. 

 Преди да се произнесе по хода на делото, съдът счита, че следва да назначи на 

жалбоподателя особен представител в лицето на адв.П. Н.П., вписан под № 2984 в Националния 

регистър за правна помощ, поради което  

    О П Р Е Д Е Л И: 

НАЗНАЧАВА адв.П. Н.П. за процесуален представител на жалбоподателя У.М. по 

адм.дело №776/2009г. по описа на Административен съд– Хасково до окончателното му 

приключване във всички съдебни инстанции 

По хода на делото:  

Адв.П.   – Да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че не са налице 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 и аргументите изложени в нея. Няма да излагам други 

аргументи. Да се приемат доказателствата.  

По доказателствата, съдът 

  О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА като доказателства по делото: декларация за семейно и имотно състояние и за 

годишния доход на член от семейството от 19.10.2009г., протокол рег.№12945/21.10.2009г., 

копие от пощенски плик, предложение рег.№12479/13.10.2009г., заповед рег.№ ОЧ-

341/13.10.2009г., писмо рег.№12517/13.10.2009г., приемо-предавателен протокол от 14.10.2009г., 

заповед №775/16.06.2009г., копие от пощенски плик и заповед рег.№ ОЧ-340/13.10.2009г. 

Адв.П.  - Считам, че за правилно изясняване на делото, следва да се изискат данни от 

ДАБ, дали по отношение на жалбоподателя има подадена молба за придобиване статут за 

бежанец или не.   

Съдът намира, така направеното искане да се изискат данни от ДАБ, дали жалбоподателя 

е подал молба за придобиване статут на бежанец за неотносимо към делото, поради което следва 

да се остави без уважение. За настоящия спор е без значение дали жалбоподателя е подал такава 

молба за придобиване на статут, тъй като в случай, че такава молба е подадена би се отразило на 

изпълнението на оспорената заповед, но не и на нейната незаконосъобразност.  

Водим от това, съдът 

  О П Р Е Д Е Л И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането за изискване на данни от ДАБ дали жалбоподателя 

е подал молба за придобиване статут на бежанец. 

 Адв.П. – Нямам други искания за събиране на доказателства. Считам делото за изяснено 

от фактическа страна. Да се приключи.  

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, 

счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което  

  О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  



Адв.ПЕТРОВ – Уважаема госпожо  съдия, моля да уважите жалбата подадена срещу 

заповедта на Началник на ГПУ-С., с която на жалбоподателя му е наложена административна 

мярка “принудително отвеждане до границата на Р България”. На първо място считам, че 

заповедта издадена при допуснато нарушение на чл.59,  ал.1 от АПК, а именно не са изложени 

никакви мотиви за налагане на тази принудителна мярка. Освен това считам, че наложената 

административна мярка, противоречи и на чл. 67, ал.1 от ЗУБ.  Също така в тази заповед не са 

посочени основанията на чл.10 от ЗЧРБ, с който е наложена тази административна мярка. Видно 

от жалбата е, че жалбоподателя е подал молба за придобиване на статут на бежанец или 

хуманитарен статут в Р България, като се ползва от правата на лицата търсещи закрила, съгласно 

Глава І и ІV от ЗУБ. Приложената спрямо него административна мярка  противоречи на 

принципа, на територията на държавата където е застрашен неговия живот и неговите права. В 

този смисъл, моля за Вашия съдебен акт.   

Съдът ще обяви решението си в законния срок.  

 Заседанието приключи в 10.28 часа. 

 Протоколът се изготви на 01.12.2009 г. 

 

 

 

 

СЪДИЯ:        Секретар:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


